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DM.00.00.00. WYMAGANIA  OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 (STWiORB) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania Ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót 
dla obiektu mostowego dla zadania: „REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO O JNI 01011338 NAD RZEKĄ 
BIAŁA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W KM 6 + 703, O RELACJI KORFANTÓW – 
BIAŁA, W MIEŚCIE BIAŁA”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, związane są z wykonaniem przebudowy następujących obiektów 
inżynierskich w ramach realizowanego zadania: 
- remont mostu nad rzeką Białą, w mieście Biała ul. Moniuszki 
 
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji należy stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
specyfikacjami: 
 
ROBOTY MOSTOWE 
 

M.05.03.00.  NAWIERZCHNIE 
M.05.03.07.  Nawierzchnia z asfaltu lanego, warstwa wiążąca 
M.05.03.07b Siatki wzmacniające w nawierzchni bitumicznej 
M.05.03.11. Nawierzchnia z kostki betonowej 
M.05.03.13.  Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo – grysowej (SMA) 
M.05.03.14.  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca 
M.05.04.01a. Podbudowa z betonu asfaltowego 
M.05.20.01.  Nawierzchnia epoksydowo – poliuretanowa 
 
D.07.10.01.  TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 
 
M.11.00.00.  FUNDAMENTOWANIE 
M.11.01.00.  ROBOTY ZIEMNE 
M.11.01.01.  Wykopy 
M.11.01.04.  Zasypanie wykopów i rozkopów z zagęszczeniem 
 
M.12.00.00.  ZBROJENIE 
M.12.01.00.  STAL ZBROJENIOWA 
M.12.01.01.  Zbrojenie betonu stalą klasy AI - AIIIN  
 
M.13.00.00  BETON 
M.13.01.00  BETON KONSTRUKCYJNY 
M.13.01.01.  Beton gzymsów (B35) 
M.13.01.02.  Beton kap chodnikowych (B45) 
M.13.02.00.  BETON NIEKONSTRUKCYJNY 
M.13.02.02.  Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) 
M.13.06.00.  Beton – roboty towarzyszące 
M.13.06.01.  Kotwy talerzowe 
 
M.15.00.00.  IZOLACJE I NAWIERZCHNIE 
M.15.01.00.  IZOLACJE CIENKIE 
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M.15.01.01.  Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno 
M.15.02.00.  IZOLACJE GRUBE 
M.15.02.01.  Izolacja ustroju niosącego z papy zgrzewalnej 
 
M.19.00.00.  ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 
M.19.01.01.  Krawężnik kamienny mostowy 
M.19.01.04.  Balustrady 
 
M.20.00.00.  INNE ROBOTY MOSTOWE 
M.20.01.00.  ROBOTY RÓŻNE 
M.20.01.04.  Drenaż w strefie przyczółków 
M.20.01.11.  Pręty wklejane do betonu  
M.20.01.18.  Iniekcja rys i pęknięć 
M.20.20.15a. Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC 
M.20.20.16.  Powierzchniowe zabezpieczenie betonu 
 
M.21.00.00.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE 
M.21.01.00.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
M.21.01.01.  Rozbiórka elementów asfaltobetonowych 
M.21.01.02.  Rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych i kamiennych 
 
M.22.00.00.  AMORTYZATORY 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
1.4.1. Budowla drogowa  
 
Obiekt budowlany, nie-będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jej część 
stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
 
1.4.2. Zadanie budowlane 
 
Część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
 
1.4.3. Obiekt mostowy  
 
Most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
 
1.4.4. Wiadukt 
 
Obiekt zabudowy nad linią kolejową lub inną drogą dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

 
1.4.5. Most 
 
Obiekt zabudowy nad ciekiem dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
 
1.4.6. Przyczółek 
 
Skrajna podpora obiektu mostowego. 
 
1.4.7. Rozpiętość teoretyczna 
 
Odległość między punktami podparcia (łożyskami przęsła mostowego). 
 
1.4.8. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) 
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Odległość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi 
podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
 
1.4.9. Długość całkowita 
 
Odległość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami płyty  ustroju nośnego, mierzona w linii osi podłużnej.  
 
1.4.10. Szerokość użytkowa obiektu 
 
Szerokość jezdni przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w 
świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem, oddzielającej ruch kołowy od 
pieszego. 
 
1.4.11. Dziennik Budowy  
 
Opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń 
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i 
Projektantem. 
 
1.4.12. Kierownik Projektu 
 
Instytucja upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego, którego uprawnienia i obowiązki  
w stosunkach z Wykonawcą w procesie realizacji Robót określono w Kontrakcie. 
 
1.4.13. Księga Obmiaru  
 
Akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru wykonanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy do księgi obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 
 
1.4.14. Kosztorys ofertowy  
 
Wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
 
1.4.15. Kosztorys ślepy  
 
Wykaz Robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ich ilości. 
 
1.4.16. Laboratorium  
 
Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i 
prób związanych z oceną jakości materiałów. 
 
1.4.17. Materiały  
 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
 
1.4.18. Niweleta  
 
Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego. 
 
1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność 
 
Zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
 
1.4.20. Projektant  
 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
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1.4.21. Rysunki 
 
Część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem Robót. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Kierownika Projektu. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego 
odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
 
Dokumentacja Projektowa, którą zapewnia Zamawiający: 
- Projekt Budowlano - wykonawczy, 
- Specyfikacje Techniczne 
Dokumentacja Projektowa, którą zapewnia Wykonawca: 
- wszystkie niezbędne projekty technologiczne i organizacyjne, 
- projekty zabezpieczeń urządzeń obcych wraz z nadzorem specjalistycznym. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Kierownika 
Projektu stanowią część Kontraktu, a ustalenia w nich zawarte są dla Wykonawcy obowiązujące. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Kierownika Projektu, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których odchylenia 
mieszczą się w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową oraz ST  
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, element ten zostanie rozebrany i naprawiony na koszt 
Wykonawcy. 
Dokumentacja Projektowa, którą zapewnia Wykonawca: 
-  Projekty Techniczne organizacji robót dla poszczególnych robót (zgodnie z ST) 
- Projekty Techniczne rusztowań i deskowania konstrukcji obiektu. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy zgodnie  
z projektem organizacji ruchu w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do odbioru końcowego. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu uzgodniony  
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt zabezpieczenia Robót. W zależności 
od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewni także stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków. Wszystkie urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez Kierownika Projektu. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie  
w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu tablic informacyjnych o treści uzgodnionej  
z Kierownikiem Projektu lub w inny, uzgodniony z Kierownikiem Projektu sposób. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy w tym szczelnego ogrodzenia podlega odrębnej zapłacie. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
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środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
oraz podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do norm i przepisów dotyczących 
ochrony środowiska na Terenie i wokół Terenu Budowy, będzie unikał uszkodzeń i uciążliwości dla osób  
i własności wynikających ze skażenia, hałasu i innych czynników powstałych na skutek jego działania. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywania 
wymaganego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
przepisami i niedostępne dla osób trzecich.  
Za straty, spowodowane pożarem powstałym jako rezultat prowadzenia Robót oraz wywołanym przez personel 
Wykonawcy, odpowiada Wykonawca. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
 
Materiały trwale szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały użyte do Robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na 
środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę.  
Materiały, które są szkodliwe dla środowiska tylko w czasie trwania Robót mogą być użyte pod warunkiem 
stosowania bezpiecznej, akceptowanej przez Kierownika Projektu, technologii wbudowania. 
 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Terenie Budowy i powiadomić Kierownika Projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika 
Projektu i zainteresowane władze i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy 
dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniami uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów  
 
Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia władz do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Kierownika Projektu. Pojazdy i ładunki o 
zbyt dużym obciążeniu osi nie będą dopuszczone do ruchu po Terenie Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich uszkodzeń wynikających z tej przyczyny, zgodnie z poleceniem Kierownika Projektu. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia lub nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Odzież robocza stosowana podczas wykonywania Robót będzie miała dobrze widoczny znak firmowy 
Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.10.  Ochrona i utrzymanie Robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  
do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Kierownika Projektu. 
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Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru.  
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie aż do momentu odbioru końcowego.  
 
1.5.11.  Stosowanie się do prawa i przepisów 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy, wydane przez władze centralne i lokalne, oraz wszelkie 
inne przepisy i wytyczne w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.  
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych, dotyczących stosowania opatentowanych urządzeń lub metod i będzie informować 
Kierownika Projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne związane dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła pozyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań oraz próbki  
do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą 
zatwierdzone do stosowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w celu udokumentowania jakości użytych materiałów. 
 
2.2. Pozyskanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze 
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do akceptacji Kierownikowi Projektu. 
Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych przez materiały pozyskane  
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty i wynagrodzenia, związane z dostarczeniem materiałów 
do Robót. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, (ukop) będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
przywracaniu pierwotnego stanu terenu po zakończeniu Robót. 
Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy i z innych miejsc wskazanych  
w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań Kierownika Projektu. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia stosowanych 
metod produkcyjnych. Mogą być pobierane próbki materiałów, a wynik sprawdzenia ich jakości będzie 
podstawą do akceptacji partii materiału. 
W przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będzie miał zapewnioną 
pomoc i współpracę Wykonawcy oraz wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, w których 
odbywa się produkcja dla potrzeb Kontraktu. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z Terenu Budowy lub 
złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jeśli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na 
wykorzystanie tych materiałów do innych Robót niż te, do których były pierwotnie przeznaczone, ich koszt 
zostanie przewartościowany przez Kierownika Projektu. 
Roboty z użyciem niezbadanych i nie zaakceptowanych materiałów Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z odmową przyjęcia i zapłaty. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zadba, by składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i były dostępne do kontroli przez Kierownika Projektu. 
Miejsca składowania, uzgodnione z Kierownikiem Projektu organizuje Wykonawca. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego stosowania materiału Wykonawca 
powiadomi Kierownika Projektu o swoim wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem Robót lub 
wcześniej, o ile zażąda tego Kierownik Projektu. Materiał zaakceptowany przez Kierownika Projektu nie może 
być zmieniony. 
 
3. SPRZĘT 
 
Sprzęt stosowany w robotach powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i spełniać pod względem typów  
i ilości warunki określone w ST, PZJ i projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Kierownika Projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
wskazaniami Kierownika Projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez niego ma być utrzymany w dobrym stanie  
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania, a Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopii dokumentów stwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowanie, gdy jest to wymagane. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu będą 
przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie zostaną dopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Środki transportu stosowane przez Wykonawcę nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót  
i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba i rodzaj środków transportu ma gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i wskazaniami Kierownika Projektu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Kierownika Projektu będą usunięte z 
Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie na własny koszt usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych  
i dojazdach do Terenu Budowy spowodowane jego pojazdami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, projektem organizacji 
Robót oraz poleceniami Kierownika Projektu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymiarami i rzędnymi przekazanymi na piśmie 
przez Kierownika Projektu. 
Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu wysokości zostaną, jeśli 
będzie tego wymagać Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za ich dokładne wyznaczenie. 
Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach 
państwowych i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownika Projektu uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty statystyczne wyników, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki mające wpływ 
na rozważaną kwestię. Kierownik Projektu, na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego ma obowiązek 
uzasadnić swoją decyzję. Polecenia Kierownika Projektu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program Zapewnienia Jakości 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Kierownikowi Projektu, w celu akceptacji, Program 
Zapewnienia Jakości (PZJ),który musi zawierać; 
Część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem, bhp, 
- wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania Robót, 
- proponowany system kontroli jakości Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do prowadzenia badań i pomiarów, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz formę ich przekazywania 
Kierownikowi Projektu. 
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
 oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  
 legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  
 wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Kierownik Projektu będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Kierownik Projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą ujemnie wpłynąć na wyniki badań, Kierownik 
Projektu natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6. 3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Kierownik Projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Kierownika Projektu będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
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6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
jakiekolwiek badanie nie jest określone normą należy stosować procedury zaakceptowane przez Kierownika 
Projektu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badania Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu  
o miejscu, terminie i rodzaju badania, a po jego wykonaniu przedstawi Kierownikowi Projektu wyniki w formie 
pisemnej. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami badań jakości nie później 
niż to określono w PZJ. 
Wyniki badań będą dostarczane Kierownikowi Projektu w formie przez niego zaakceptowanej. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu 
 
Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów  
u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej pomocy w tym celu. 
Kierownik Projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na 
własny koszt. Jeśli wyniki tych badań podważą wiarygodność badań Wykonawcy, Kierownik Projektu zleci 
badania niezależnemu laboratorium lub oprze się na wynikach badań własnych, a koszt tych badań pokryje 
Wykonawca. 
 
6.7. Atesty materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań materiałów przez Wykonawcę, Kierownik Projektu może dopuścić  
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi  
w ST. W przypadku materiałów, dla których atest jest wymagany przez ST, każda partia materiału dostarczona 
do Robót będzie taki atest posiadała. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty poparte wynikami badań prowadzonych przez producenta. Kopie 
wyników tych badań Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu. 
Materiały posiadające atesty i urządzenia posiadające legalizacje mogą być w każdej chwili poddane badaniom  
i mogą być, w przypadku stwierdzenia rozbieżności z wymaganiami ST, odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty Budowy 
 
6.8.1. Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Kierownika Projektu PZJ i harmonogramów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Kierownika Projektu, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom  
 lub wymaganiom szczególnym pod względem warunków klimatycznych, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych w trakcie wykonywania Robót oraz  



 

    Strona  14          
                                 
 
 

 przed i po ich rozpoczęciu, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości użytych materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań wraz  
 z danymi o wykonującym badania, 
- wyniki prób elementów budowli wraz z danymi o dokonującym próby, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy będą przedłożone Kierownikowi Projektu do ustosunkowania się. 
Wykonawca podpisuje decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy potwierdzając ich przyjęcie 
lub zajmując stanowisko. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 
 
6.8.2. Księga Obmiaru 
 
Księga Obmiaru jest dokumentem, pozwalającym na rozliczenie faktycznie wykonanych Robót. Obmiary 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, wyniki badań próbek i recepty robocze będą gromadzone  
w formie ustalonej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót, winne być udostępniane  
na każde życzenie Kierownika Projektu. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się prócz wymienionych w punkcie 6.8. l.- 6.8.3 następujące: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad koordynacyjnych, 
- korespondencję na budowie. 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą stale dostępne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w Ślepym Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub pominięcie w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej  
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Kierownika Projektu. 
Obmiar gotowych Robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika 
Projektu. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą odmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST nie określają tego inaczej objętość będzie obliczana jako iloczyn długości i średniego przekroju. 
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Wszystkie obmiary Robót należy prowadzić w sposób zgodny ze wskazaniami zawartymi w ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Kierownika 
Projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będzie dostarczony przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te wymagają badań 
atestujących Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie w całym okresie 
trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST 
i będzie je utrzymywał w stanie gwarantującym zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Kierownika Projektu. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także  
w przypadku dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości Robót będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Kierownika Projektu w obecności Wykonawcy: 
- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (po upływie okresu gwarancyjnego). 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym okresie realizacji zostaną zakryte. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Kierownik Projektu. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, lub najpóźniej 3 dni po 
dacie zgłoszenia. 
Jakość i ilość Robót jest oceniana przez Kierownika Projektu na podstawie wyników badań laboratoryjnych, 
dokumentacji Robót oraz wyników pomiarów porównanych z Dokumentacją Projektową, ST i wcześniejszymi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego dokonuje 
się wg zasad odbioru końcowego. 
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8.4. Odbiór końcowy Robót 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych Robót. 
Zakończenie Robót i gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie 
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Kierownika Projektu 
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Kierownika 
Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W toku końcowego odbioru Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia zaniedbań w wykonaniu Robót uzupełniających i Robót poprawkowych komisja 
ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia uchybień jakości, które nie mają dużego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną w stosunku do ustaleń Kontraktu wartość wykonanych Robót. 
 
8.5. Dokumenty odbioru końcowego Robót 
 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Kierownika Projektu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  
 pomiarów dołączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
Jeśli komisja stwierdzi braki w dokumentach odbioru końcowego, to wyznaczy, w porozumieniu  
z Wykonawcą, nowy termin odbioru końcowego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.6. Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie 
wizualnej oceny obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, czyli całkowity 
koszt wykonania obmiarowej jednostki elementu. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy  
 i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru  
i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 
dróg dojazdowych itp.),  
- koszt obsługi geodezyjnej, koszty oznakowania i zabezpieczenia Robót, wydatki na BHP, należności 
za usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, należności za badania i ekspertyzy 
dotyczące wykonywanych Robót, koszty korzystania z  rozwiązań opatentowanych,  
- inne koszty: wykonania, eksploatacji, rozebrania dróg technologicznych i montażowych w tym 
niezbędnych ze względów technologicznych mostów pływających, wszelkich rusztowań i pomostów (także 
na wodzie),  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym,  
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja). 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Ślepym Kosztorysie jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. 
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonani i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego. 
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M.05.03.00. NAWIERZCHNIE 
M.05.03.07. NAWIERZCHNIA Z ASFALTU LANEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA 
 
1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstwy wiążącej z asfaltu lanego – MA dla zadania: „REMONT OBIEKTU 
MOSTOWEGO O JNI 01011338 NAD RZEKĄ BIAŁA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W 
KM 6 + 703, O RELACJI KORFANTÓW – BIAŁA, W MIEŚCIE BIAŁA”. 
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem warstwy wiążącej nawierzchni mostowych z asfaltu lanego wg PN-EN 13108-6 [47] i WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku 
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany 
jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. 

Warstwę wiążącą z asfaltu lanego należy wykonać dla drogi kategorii ruchu  KR3 (określenie kategorii ruchu 
podano w punkcie 1.4.7).  

Grubość warstwy ochronnej izolacji (na obiekcie) z asfaltu lanego 4,0 cm 

Stosowane mieszanki  asfaltu lanego nawierzchni drogowych o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-6 MA 5 2)  MA 8,  MA 11 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
2) Tylko do warstwy ścieralnej, np. w ścieku przykrawężnikowym. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 
 
1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 
 
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
 
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na 
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 
 
1.4.5. Asfalt lany – mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo małej zawartości wolnych przestrzeni, w której 
objętość wypełniacza i lepiszcza jest większa niż objętość wolnych przestrzeni w kruszywie. 
 
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez 
określony zestaw sit. 
 
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 
kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 
 
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
 
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
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1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 
0,063 mm. 
 
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
 
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany 
– kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz 
dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
 
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 
 
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” [1] pkt. 1.4. 
 
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 
 
MA - asfalt lany, 
PMB -  polimeroasfalt, 
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD  - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie 

określać), 
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, 

jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI - (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP - miejsce obsługi podróżnych.  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” [1] pkt. 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne” [1] pkt. 2. 
 
2.2.  Lepiszcza asfaltowe 
 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje 
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można 
stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy z asfaltu lanego 
 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
MA 

Gatunek lepiszcza 
asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1÷ KR2 MA 51) MA 8, M A 11 20/30, 35/50 
Wielorodzajowy 35/50 

- 

KR3÷KR6 MA 5 1) MA 8, M A 11 20/30, 35/50 
Wielordzajowy 35/50 

PMB 25/55-60 

Mosty warstwa 
wiążąca (ochronna) 2) 

MA 8, M A 11 20/30, 35/50 
Wielorodzajowy 35/50 

- 

Mosty warstwa 
ścieralna 

MA 8, M A 11 35/50 
 

PMB 25/55-60 

1)Tylko do warstwy ścieralnej, np. w ścieku przykrawężnikowym. 
2) Izolacja mostowa powinna być tak dobrana, aby była zgodna z warstwą ochronną z asfaltu lanego 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  
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Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4. 
 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 
 
Lp. Właściwości Metoda Rodzaj asfaltu 

badania 20/30 35/50 
WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 20÷30 35÷50 
2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 55÷63 50÷58 
3 Temperatura zapłonu, 

nie mniej niż 
°C PN-EN 22592 [62] 240 240 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych, 

nie mniej niż 
% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost), 

nie więcej niż 
% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 55 53 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 57 52 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny, 

nie więcej niż 
% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 8 8 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 [29] - -5 

 
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59] 
 

Wymaganie 
podstawowe 

Właściwość 
Metoda 
badania 

Jednostka 
Gatunek asfaltu modyfikowanego 

polimerami (PMB) 25/55 – 60 

wymaganie klasa 
1 2 3 4 5 6 

Konsystencja 
w pośrednich 

temperatu-
rach eksploa-

tacyjnych 

Penetracja 
w 25°C 

PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3 

Konsystencja  
w wysokich  
temperatu-  

rach eksploa-
tacyjnych 

Temperatura 
mięknienia 

PN-EN 1427 [22] °C ≥ 60 6 

 
1 2 3 4 5 6 

Kohezja 

Siła rozciągania 
(mała prędkość 

rozciągania) 

PN-EN 13589 [55]      
PN-EN 13703 [57] 

J/cm2 ≥ 2 w 5°C 3 

Siła rozciągania 
w 5°C (duża 

prędkość rozcią-
gania) 

PN-EN 13587 [53]      
PN-EN 13703 [57] 

J/cm2 NPDa 0 

Wahadło Vialit 
(metoda 

uderzenia) 
PN-EN 13588 [54] J/cm2 NPDa 0 

Stałość 
konsystencji 
(Odporność 
na starzenie) 
wg PN-EN 

12607-1 
lub -3 [31] 

Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 
Pozostała 
penetracja 

PN-EN 1426 [21] % ≥ 40 3 

Wzrost tem-
peratury 

mięknienia 
PN-EN 1427 [22] °C ≤ 8 3 

Inne 
właściwości 

Temperatura 
zapłonu 

PN-EN ISO 2592 
[63] 

°C ≥ 235 3 
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Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura 
łamliwości 

PN-EN 12593 [29] °C ≤ -12 6 

Nawrót sprężysty 
w 25°C 

PN-EN 13398 [51] % ≥ 50 5 

Nawrót sprężysty 
w 10°C 

  NPDa 0 

Wymagania 
dodatkowe 

Zakres 
plastyczności 

PN-EN 14023 [59] 
Punkt 5.1.9 

°C TBRb 1 

Stabilność 
magazynowania. 

Różnica 
temperatur 
mięknienia 

PN-EN 13399 [52] 
PN-EN 1427 [22] 

°C ≤ 5 2 

Stabilność 
magazynowania. 

Różnica 
penetracji 

PN-EN 13399 [52] 
PN-EN 1426 [21] 

0,1 mm NPDa 0 

Spadek tem-  
peratury mię-

knienia po 
starzeniu wg PN-

EN 12607-1 
lub -3 [31] 

PN-EN 12607-1 
[31] 

PN-EN 1427 [22] 
°C TBRb 1 

Nawrót sprę-
żysty w 25°C po 
starzeniu wg PN-

EN 12607-1 
lub -3 [31] PN-EN 12607-1 

[31] 
PN-EN 13398 [51] 

% 

≥ 50 4 

Nawrót sprę-
żysty w 10°C po 
starzeniu wg PN-

EN 12607-1 
lub -3 [31] 

NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 
 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i 
wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy 
otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz 
układ cyrkulacji asfaltu. 

Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z 
termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło. 
Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i 
chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania 
polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 
 
2.3.  Kruszywo 
 
Do warstwy  z asfaltu lanego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 
[64], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania 
podane w WT-1 Kruszywa 2010  tablica 19, 20, 21, 22. 

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, 
utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w 
urządzenia do aeracji. 

 
2.4.  Środek adhezyjny 
 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 
wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach 
określonych przez producenta. 
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2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału 
wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie 
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 

a). materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 

b). emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych 

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

- nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 

- nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 
warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub 
aprobat technicznych. 
 
2.6.  Kruszywo do uszorstnienia 
 
W celu zwiększenia współczynnika tarcia wykonanej warstwy ścieralnej, w początkowym okresie jej 
użytkowania, należy gorącą warstwę posypać kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym z 
przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub  2/5 mm  i dokładnie przywałować. 

Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spełniać wymagania podane w tablicy 5. Do 
uszorstnienia warstwy ścieralnej z asfaltu lanego można również stosować kruszywo drobne. 

Składowanie kruszywa powinno odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 2.3. 
 

Tablica 5. Wymagania dotyczące kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do uszorstnienia 
 warstwy ścieralnej z asfaltu lanego [65] 
 
Właściwości 
kruszywa 

Metoda 
badania 

Punkt 
WT-1 

Kruszywo 
drobne 

2/4 lub        2/5 
mm 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 4.1.3 GF 85 kat. GC 90/10 
Zawartość pyłu PN-EN 933-1 [5] 4.1.6 kat. f 3 kat. f 0,5 
Kanciastość kruszywa PN-EN 933-6 [9] 4.1.10 Ecs  Deklarowana - 

Odporność na pole-
rowanie kruszywa,  
kat. nie niższa niż  

PN-EN 1097-8 
[18] 

4.2.3 - 
 

kat. PSV44  
odporność ≥ 44% 

Gęstość ziaren PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8, 9 [16] 

4.3.1 deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszcze-
nia lekkie, kat. nie 
wyższa niż 

PN-EN 1744-1 
p. 14.2 [25] 

 
4.5.3 

kat. mLPC 0,1, tj. zawartość 
zanieczyszczeń o wymiarze 
większym od 2mm powinna 
wynosić ≤ 0,1 % (mm) 

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości. 

 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” [1] pkt. 3. 
 
3.2.  Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania 
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

- wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 
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 sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
- układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
- lekka rozsypywarka kruszywa, 
- szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
- samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
- sprzęt drobny. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” [1] p kt 4. 
 
4.2.  Transport materiałów 
 
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 
rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali 
lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o ph ≤ 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę  w zależności od postępu robót. Podczas transportu 
i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem 
powietrza. Asfalt lany należy przewozić w kotłach termoizolowanych z mieszadłem i cały czas powinien być 
mieszany. Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniać utrzymanie 
temperatury w wymaganym przedziale. Czas transportu asfaltu lanego w kotłach, od załadunku do rozładunku 
nie powinien przekraczać: 
- 12 h przy temperaturze do 230°C asfaltu lanego z asfaltem drogowym, 
- 8 h przy temperaturze do 230°C asfaltu lanego z asfaltem modyfikowanym. 
 Asfalt lany, nie spełniający ww. warunku nie może być wbudowany.  
 Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych 
powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę mineralno-
asfaltową. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” [1] pkt. 5. 
 
5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej (MA 8, MA11). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 6. 
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję 
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
Wymagane właściwości asfaltu lanego do warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni mostowych, KR1÷ KR6 
podane są w tablicy 7. 
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Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do asfaltu lanego do warstwy ścieralnej 
lub wiążącej dla KR1÷KR6 [65] 
 
Właściwość Przesiew,   [% (m/m)] 

MA 5 1) MA 8 MA 11 
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do 
16 - - - - 100 - 
11,2 - - 100 - 90 100 
8 100 - 90 100 70 85 
5,6 90 100 70 90 - - 
2 55 65 50 60 45 55 
 27  25 40 22 35 
0,063 24,0 32,0 22,0 30,0 20,0 28,0 
Zawartość lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin 6,8 Bmin 6,8 Bmin 6,5  

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 
2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia 
minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α  według 
równania:  

d

650,2

ρ
α =  

1)  Tylko do warstwy ścieralnej, np. w ścieku przykrawężnikowym 
 
Tablica 7. Wymagane właściwości asfaltu lanego do warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni mostowych   dla 
KR1÷  KR6 [65] 

Właściwość Metoda badania 
Wymaganie   w  zależności   
od kategorii ruchu 
KR1÷KR2 KR3÷KR6 

 
Odporność na 
deformacje trwałe 

 
PN-EN 13108 
(D.5.1) 

Imin 1,0 

Imax 4,0 

INC 0,6 

Imin 1,0 

Imax 3,0 

INC 0,4 

INC 0,6 
1) 

1) Dotyczy asfaltu lanego z lepiszczem elastomeroasfaltowym. 
 
5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury 
powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać 
odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 200°C dla asfaltu drogowego 20/30 i 
190°C dla asfaltu drogowego 35/50 oraz 180°C dla polimeroasfaltu drogowego PMB 25/55-60.  
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby  mieszanka mineralna 
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Można oddzielnie podgrzewać wypełniacz 
w dodatkowej suszarce. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od 
najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 8. W tej tablicy najniższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 
 
Tablica 8. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki MA [65] 
 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 
Asfalt 20/30 
Asfalt 35/50 
Wielorodzajowy 35/50 
PMB 25/55-60 

od 210 do 230 
od 200 do 230 
od 200 do 230 
od 180 do 230 
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Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie 
kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Temperatura asfaltu lanego nie powinna być większa niż 230°C ze względu na konieczność ograniczenia emisji 
oparów. W celu zapewnienia odpowiedniej urabialności asfaltu lanego może być wymagane zastosowanie 
dodatków zmniejszających lepkość lepiszcza asfaltowego. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania 
między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) 
z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 
 
5.4.  Przygotowanie podłoża 

Podłoże (warstwa podbudowy) pod warstwę wiążącą z asfaltu lanego powinno być na całej powierzchni: 
- ustabilizowane i nośne, 
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
- wyprofilowane, równe i bez kolein, 
- suche 
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 9. 
 
Tablica 9. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 
4-metrową lub równoważną metodą)  
 
 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoża pod warstwę 
wiążącą [mm] 

A, S, 
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania 
i wyłączania 

6 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

8 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i 
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

8 

Z, L, D Pasy ruchu 9 
 
Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez frezowanie 
lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca 
się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z 
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 
 
5.5.  Próba technologiczna 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności 
Kierownika Projektu próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i 
w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 
ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować 
na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 
12697-27 [39]. 
Na podstawie uzyskanych wyników Kierownik Projektu podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
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5.6.  Odcinek próbny 
 
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z asfaltu lanego Wykonawca wykona odcinek próbny 
celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania.   

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem Projektu. Powierzchnia 
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym 
Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy 
ścieralnej. 
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu technologii 
wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego. 
 
5.7.  Połączenie międzywarstwowe 
 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i 
ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
W przypadku układania warstwy ścieralnej z asfaltu lanego nie należy stosować skropienia lepiszczem podłoża. 
Asfalt lany zawiera w składzie dużą  ilość asfaltu co pozwala na uzyskanie dobrego połączenia 
międzywarstwowego. 
 
5.8.  Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w 
punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5oC. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 
4.2. 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 10. Temperatura 
otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i 
wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
 
Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych 
 
Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem do robót w czasie robót 
Warstwa ścieralna asfalt lany 0 +5 
Warstwa wiążąca i ścieralna na 
mostach 

+5  +10 

Naprawa nawierzchni asfaltem 
lanym 

- 2  0 

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 11. 
 
 
Tablica 11. Właściwości warstwy MA   

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 
[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  
[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 
warstwie 
[%(v/v)] 

MA 5,     KR1÷KR6 2,0 ÷ 3,0 - - 
MA 8,     KR1÷KR6 2,5 ÷ 3,5 - - 
MA 11,   KR1÷KR6 3,5 ÷ 4,0 - - 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego 
sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową. W miejscach 
niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy 
brzegach warstwy). 
Asfalt lany jest mieszanką samozagęszczalną, nie wymaga zagęszczania walcami.  
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” [1] pkt. 6. 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
przez Kierownika Projektu. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji. 
 
6.3.  Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Uwagi ogólne 
 
Badania dzielą się na: 
- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Kierownika Projektu). 
 
6.3.2. Badania Wykonawcy 
 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy 
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Kierownikowi Projektu na jego żądanie. Kierownik Projektu 
może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Kierownik 
Projektu może przeprowadzić badania kontrolne według pkt. 6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
- pomiar temperatury powietrza, 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 
12697-13 [36]), 
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
- pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pkt. 6.4.2.5), 
- pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
- ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
- ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
 
6.3.3. Badania kontrolne 
 
Badania kontrolne są badaniami Kierownika Projektu, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu 
budowy zajmuje się Kierownik Projektu w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy 
Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 12. 
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Tablica 12. Rodzaj badań kontrolnych  
 

Lp. Rodzaj badań 
1 
1.1 
1.2 
1.3 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Warstwa asfaltowa 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 
nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może 
zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 
b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
 
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka 
budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 

Kierownik Projektu i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych 
nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% 
ocenianego odcinka budowy. 

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków częściowych. 

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
 
6.3.5. Badania arbitrażowe 
 
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze 
strony Kierownika Projektu lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało 
badań kontrolnych. 

Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść 
przemawia wynik badania. 
 

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
 
6.4.1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 
 
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania 
próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 
 
6.4.2.1. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.4.2.2. Równość podłużna i poprzeczna 
 
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w prawym śladzie koła każdego ocenianego pasa ruchu. 
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Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas należy 
stosować metodę pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartość IRI oblicza się dla 
odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni 
określono w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
[67]. 

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów 
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej, mierząc wysokość 
prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna 
jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez 
odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej nawierzchni drogi 
klasy G i dróg wyższych klas nie powinny być większe niż podane w tablicy 13. Badanie wykonuje się według 
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie koła. 
 
Tablica 13. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej wymagane przed 
upływem okresu gwarancyjnego  
 

Klasa drogi Element nawierzchni Wartości wskaźnika IRI 
[mm/m] 

 
A, S 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
włączania i wyłączania 

≤ 2,9 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

≤ 3,7 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i 

wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

 
≤ 4,6 

 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni 
dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas 
odbioru nawierzchni. 

Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę 
z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy 
wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 
m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej 
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w tablicy 14. Badanie 
wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

 
Tablica 14. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed 
upływem okresu gwarancyjnego  
 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Wartości odchyleń 

równości poprzecznej 
[mm] 

 
A, S 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
włączania i wyłączania 

≤ 6 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

≤ 8 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i 

wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

≤ 8 

Z, L, D Pasy ruchu ≤ 9 
 
6.4.2.3. Właściwości przeciwpoślizgowe 

Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyższych klas powinien być 
określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej. 
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Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni 
zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100% poślizgu 
opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik 
tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej E(µ) i odchylenia 
standardowego D: E(µ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 m. 
Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W wypadku odbioru krótkich 
odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo, 
dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny 
być niższe niż 0,44 przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 

Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni 
po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien być on 
zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być mniejsze 
niż podane w tablicy 15. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do 
skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy 
prędkości pomiarowej 30 km/h. 

Tablica 15. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem okresu 
gwarancyjnego 
 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Miarodajny współczynnik tarcia 
przy prędkości zablokowanej 
opony względem nawierzchni 

60 km/h 90 km/h 

A, S 
Pasy ruchu - ≥ 0,37 

Pasy: włączania i wyłączania, jezdnie 
łącznic 

≥ 0,44 - 

GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone 
pobocza 

≥ 0,36 - 

 
6.4.2.4. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% 
wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, 
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i 
wykruszeń. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” [1] pkt. 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z asfaltu lanego (MA). 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” [1] pkt. 8. 



 

    Strona  32          
                                 
 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Kierownika 
Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” [1] 
pkt. 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy wiążącej z asfaltu lanego (MA) obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- oczyszczenie i skropienie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- opracowanie recepty laboratoryjnej, 

- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

- rozłożenie mieszanki asfaltu lanego, 

- obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzętu. 

9.3.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

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

-  prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Ogólne specyfikacje techniczne 

 
1. 

 
DM.00.00.00. 

  
Wymagania ogólne. 

 
10.2.  Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej 
STWiORB). 
 
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, 

dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
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Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych 
w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu 
kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem 
metylenowym 

 
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: 

Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie 
wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, 
zagęszczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w 
suszarce z wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda 
piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych – Część 1: 
Oznaczanie mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie 
bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody 

w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na 

sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas 
magazynowania metodą pozostałości na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza 
chemiczna 

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek 
mineralno-asfaltowych na działanie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Wymagania dla asfaltów 
drogowych 

28. PN-EN 12592 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

łamliwości Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości 

parafiny – Część 1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

 
i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: 
Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
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mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie 
gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie 
zawartości wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie 
powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie 
wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar 
temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie 
lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie 
próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie 
grubości nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu 
emulsji asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji 
emulsji asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH 
emulsji asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z 
emulsji asfaltowych przez odparowanie 

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

47. PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 6: 
Asfalt lany 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: 
Badanie typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu 
sprężystego asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 
lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 
asfaltowych metodą testu wahadłowego 

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 
modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności 
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z 
kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii 
deformacji 
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58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji 
kationowych emulsji asfaltowych 

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew 
na gorąco 

61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew 
na zimno 

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i 
palenia – Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda 
otwartego tygla Clevelanda. 

10.3.  Wymagania techniczne 
 
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach krajowych – Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 
listopada 2010 r. 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009. 
 
10.4.  Inne dokumenty 
 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997. 
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M.05.03.07b. SIATKI WZMACNIAJĄCE W NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  (STWiORB) 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zabezpieczenia przed wystąpieniem spękań nawierzchni bitumicznej w strefie 
dylatacji siatką zbrojeniową z włókien szklanych przesączanej asfaltem, dla zadania: „REMONT OBIEKTU 
MOSTOWEGO O JNI 01011338 NAD RZEKĄ BIAŁA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W 
KM 6 + 703, O RELACJI KORFANTÓW – BIAŁA, W MIEŚCIE BIAŁA”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót jak w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót związanych z wbudowaniem siatki 
zbrojeniowej z włókien szklanych przesączanej asfaltem w strefie połączenia konstrukcji z nasypem, mostu 
drogowego nad rzeką Biała w miejscowości Biała, rama monolityczna. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych przesączanych asfaltem – płaski wyrób syntetyczny 
zbudowany z wiązek włókien szklanych, ułożonych wzdłużnie i poprzecznie tworzących oczka siatki. Siatka w 
węzłach nie jest usztywniana przez co możliwe jest przesuwanie poszczególnych wiązek zbrojeniowych (w 
ograniczonym zakresie). Wiązki włókien tworzących siatkę w procesie produkcyjnym przesączane są asfaltem. 
Siatka posiada na górnej powierzchni posypkę z piasku a dolna powierzchnia pokryta jest cienką (20 g/m2) 
geowłókniną polipropylenową. 
 
1.4.2. Elastomerowa taśma dylatacyjna – wytłaczana elastomerowa taśma dylatacyjna wklejona w izolację 
pomostu obiektu mostowego z obu stron szczeliny dylatacyjnej. Kształt taśmy dylatacyjenj powinien być 
zbliżony do pokazanego w Załączniku nr 1. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST DM-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wszelkie prace 
należy prowadzić w okresie bezdeszczowym (podczas układania siatki), przy suchym podłożu i temperaturze 
powietrza co najmniej +50C. 
 
2. MATERIAŁY 

 
Do wykonania powyższych robót należy stosować następujące materiały: 
· emulsję asfaltową kationową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 60% - 70% 
· siatkę z włókien szklanych przesączaną asfaltem. 

 
2.1.  Emulsja asfaltowa 
 
Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na której ma być ułożona siatka należy stosować emulsję 
asfaltową szybkorozpadową o zawartości asfaltu od 60% do 70%, o właściwościach zgodnych z określonymi w 
Warunkach Technicznych IBDiM nr 60, “ Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”. W okresie letnim 
przy temperaturach powietrza przekraczających +300C zaleca się stosować skropienie polimeroasfaltami lub 
emulsją na bazie polimeroasfaltów. 
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2.2. Siatka zbrojeniowa 
 
Do wykonania robót należy zastosować wyrób złożony z siatki szklanej wstępnie przesączanej asfaltem. 
Szczegółowe wymagania dotyczące siatki podano w tablicy 1. 
 

 
 
Siatka powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami określonymi w normie jakościowej ISO 9002 
(EN 29002). Siatka powinna posiadać aprobatę techniczną IBDiM. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00.  "Wymagania Ogólne" pkt. 3. Do wykonania 
robót powinien być stosowany sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Należy stosować: 
· skrapiarkę do wykonania skropienia emulsją asfaltową, 
· narzędzia tnące (noże, nożyce itp) 
 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
 
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00.  "Wymagania Ogólne" punkt 4. Siatkę należy 
transportować i magazynować w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na równym podłożu i w 
sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi i mechanicznymi uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00.  "Wymagania Ogólne" pkt. 5. 
 
5.1. Wbudowanie siatki 
 
Podłoże: 
Stabilne (nośne) nawierzchnie bitumiczne zarówno nowo wykonane jak i sfrezowane lub stare. Powierzchnię 
podłoża należy oczyścić i usunąć wszelkie luźne części. Lokalne ubytki lub szczeliny w podłożu o rozwartości 
powyżej 4 mm muszą być wypełnione lub naprawione odpowiednimi masami naprawczymi. Tak przygotowane 
podłoże należy skropić emulsję asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,40 kg/m2 pozostałego asfaltu. Przy 
skropieniu lepiszczem asfaltowym na gorąco – ilość 0,40 kg/m2. Zaleca się stosowanie asfaltów i emulsji na 
bazie asfaltów drogowych o penetracji 70/100 lub twardszych. Przy temperaturach powietrza pow. 30OC zaleca 
się stosowanie emulsji na bazie asfaltów modyfikowanych. W przypadku podłoży frezowanych skropienie 
powinno być intensywniejsze o ok. 50%. Należy przestrzegać ogólnych zasad wykonania skropienia, 
obowiązujących przy wykonywaniu połączenia międzywarstwowego podanych w PN-S-96025:2000 pkt.3.2, 
zwracając szczególną uwagę na równomierność pokrycia powierzchni. 
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Ułożenie siatki: 
Siatkę należy rozkładać ręcznie. Warstwę siatki możemy rozkładać na całej powierzchni wzmacnianego odcinka 
lub też tylko na fragmentach powierzchni (nad rysami, nad szwami roboczymi). W tym przypadku strefa 
zakotwienia siatki powinna wynosić min 50 cm. Rozłożenie siatki może nastąpić dopiero po przeschnięciu 
warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby była lekko klejąca się, ale nie przywierała. Warstwę siatki układamy 
siatką zbrojeniową „do góry”. W przypadku rozkładania ręcznego należy docisnąć warstwę geosyntetyku 
poprzez przejazd walca. W przypadku rozkładania maszynowego nie jest to wymagane. Nie jest wymagane 
jakiekolwiek dodatkowe kotwienie warstwy wzmacniającej. Geosiatkę układamy z 10 cm zakładem wzdłuż i w 
poprzek. Kolejną warstwę bitumiczną nawierzchni można rozkładać bezpośrednio na świeżo ułożoną warstwę 
siatki. Docinanie siatki na żądany wymiar zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym może się odbywać 
przy wykorzystaniu zarówno przyrządów ręcznych jak i z wykorzystaniem mechanicznych urządzeń tnących 
(szlifierki kątowe itp). Siatkę należy rozłożyć na łączną długość 13,42m mierzoną wzdłuż obiektu (3 metry 
po obu stronach dylatacji). 
Po rozłożonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwą bitumiczną nawierzchni może odbywać się 
ruch pojazdów używanych do układania tej warstwy. Mieszanki mineralno – asfaltowe przykrywające siatkę 
powinny być układane mechanicznie z zachowaniem minimalnej grubości 40 mm po zagęszczeniu.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Kontrola jakości siatki 
 
6.1.1 Częstotliwość badań, skład i liczebność partii 
 
Badania należy wykonywać przy odbiorze każdej partii geosiatki. W skład partii wchodzą rolki geosiatki o 
jednakowych wymiarach. Liczebność partii do badań nie powinna być większa niż 100 rolek 
 
6.1.2 Pobieranie próbek i kontrola jakości 
 
Próbki z każdej partii należy pobierać losowo wg PN-N-03010;1983. Pobieranie próbek laboratoryjnych z 
rolki i przygotowanie próbek do badań należy wykonać wg PN-ISO 9862;2007 
6.1.3 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i szerokości pasma 
 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie równomierności rozłożenia oczek siatki oraz 
występowania uszkodzeń (przerwania ciągłości wiązek włókien) jak również jednorodności nasycenia siatki 
asfaltem. Szerokość pasma należy określić przez pomiar bezpośredni z dokładnością do 1 cm wykonany co 10 
mb rozwiniętej rolki. Odchyłka szerokości pasma nie powinna przekraczać +/- 2% wymiaru nominalnego. 
 
6.1.4 Sprawdzenie cech wytrzymałościowych 
 
Wytrzymałość na rozciąganie wiązek włókien siatki zarówno w układzie poprzecznym jak i podłużnym nie 
powinna być mniejsza niż podana w punkcie 2.2 przy wydłużeniu jak w pkt. 2.2. Wytrzymałość siatki obliczana 
jest na podstawie ciężaru powierzchniowego i parametrów mechanicznych włókna użytego do produkcji nici 
siatki. Pole powierzchni poszczególnych oczek siatki nie może być mniejsze niż 2,4 cm2. 
 
6.2 Kontrola jakości przeprowadzonych Robót 
 
Kontrola jakości Robót polega na: 
· sprawdzeniu zużycia emulsji asfaltowej i jednorodności skropienia, 
· wizualnej ocenie przylegania siatki do podłoża przed ułożeniem na niej warstwy bitumicznej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady Obmiaru Robót podano w ST DM.00.00.00.  "Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 ułożonej siatki. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
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8.2. Szczegółowe zasady odbioru 
 
Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza się jeden protokół 
odbioru siatek wzmacniających nawierzchnię po jej całkowitym wykonaniu. 
W protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających (dodatkowych). 
Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące: 
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
- sprawdzenie dostarczonych materiałów, 
- sprawdzenie podłoża  
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 
Do obioru robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
- świadectwa dostaw materiałów, 
- protokół odbiorów częściowych, 
- zapisy w dzienniku budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00.  "Wymagania Ogólne" pkt. 9. 
Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia nawierzchni obejmuje: 
- koszt materiałów wraz z transportem, 
- wykonanie skropienia emulsją asfaltową, 
- rozłożenie siatki. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Zalecenia producenta siatki dotyczące technologii wbudowania 
Karta informacji technicznej siatki 
Aprobata IBDiM. 
Normy: PN-EN 13108  Mieszanki mineralno-asfaltowe 
PN-EN ISO 1889   Nitki wzmacniające – Wyznaczanie masy liniowej 
PN-EN ISO 9862;2007 Geosyntetyki – Pobieranie próbek i przygotowanie próbek roboczych 
PN-EN ISO 9864:2007  Geosyntetyki – Metoda badania do wyznaczenia masy powierzchniowej     
      geotekstyliów i wyrobów pokrewnych 
PN-ISO 10319    Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek 
PN-ISO 34-1:1998   Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie. Próbki 
      do badań, prostokątne, kątowe i łukowe. 
PN-ISO 188:2000   Guma lub kauczuk termoplastyczny. Badania przyspieszonego starzenia odporności  
      na działanie ciepła. 
PN-ISO 4602:1998   Tekstylia szklane – Tkaniny – Wyznaczanie liczby nitek osnowy i wątku na jednostkę 
      długości 
PN-ISO 5025:2001   Wyroby wzmacniające – Tkaniny – Wyznaczanie szerokości i długości 
ASTM D1505-03   Standard Test Method for Density of Plastics by the Density-Gradient Technique 
ASTM D2101-94   Test Method for Tensile Properties of Single Man-Made Textile Fibers 
Zalecenia dotyczące doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru. Załącznik 
do Zarządzenia nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 roku. 
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M.05.03.11. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z kostki betonowej w ramach zadania: „Remont obiektu mostowego o JNI 01011338 nad rzeką 
Biała w ciągu drogi powiatowej nr 1526 O relacji Korfantów – Biała, w mieście Biała ul. Moniuszki w km 
6 + 703”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z ponownym 
wbudowaniem rozebranej kostki brukowej betonowej – wzdłuż balustrady betonowej. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1.  Betonowa kostka betonowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
 
1.4.2.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST M. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

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” pkt 2. 

 
2.2.  Betonowa kostka brukowa 
 
Zastosować kostkę betonową odzyskaną z demontażu nawierzchni istniejącej. 

 
2.3.  Obrzeża betonowe 

 
Zastosować obrzeża betonowe odzyskane z demontażu. 
 
2.4. Podsypka 
 
Kostkę betonową układać na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2.  Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z cementowo-piaskowej można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 
4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport betonowych kostek brukowych 
 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.  Podłoże i koryto 
 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne, nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy 
lub nasypowy o WP ≥ 35 [8]. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
oraz z wymaganiami ST dotyczącymi koryta. 
 
5.3.  Podbudowa 
 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być 
zgodny z Dokumentacją Projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może 
stanowić: 
- podsypka piaskowa., 
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej w Dokumentacji 

Projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
 
5.4.  Obramowanie nawierzchni 
 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych zastosować obrzeża betonowe odzyskane z 
demontażu. 
 
5.5.  Podsypka 
 
Należy zastosować podsypkę cementowo-piaskową (1:4). 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin 
zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.6. Układanie nawierzchni z kostek betonowych 
 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje 
się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 
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zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne 
są różne odcienie wybranego koloru kostki.  
Układanie kostki wykonywać ręcznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach.  
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.  
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. Kostkę betonową należy ułożyć tak, aby dłuższa krawędź kostki pokrywała się z osią obrzeży 
betonowych. 
Do uzupełnienia przestrzeni przy ścianach oporowych i obrzeżach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.  
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od  
3 mm do 5 mm.  
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Zaprawę cementowo-piaskową 
zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można 
wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami 
z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. 
Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.  
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić (szczególnie 
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania). 
 

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” pkt 6. 
 
6.2.  Badania w czasie Robót 
 
6.2.1.  Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i 
odpowiednimi ST. 
 
6.2.2.  Sprawdzenie podsypki 
 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 
 
6.2.3.  Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST: 

− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 

 
6.3.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.3.1.  Nierówności podłużne 
 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie 
powinny przekraczać 0,8 cm. 
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6.3.2.  Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.3.3.  Niweleta nawierzchni 
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 
cm. 
 
6.3.4.  Szerokość nawierzchni 
 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 
 
6.3.5.  Grubość podsypki 
 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
 
6.4.  Częstotliwość pomiarów 
 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.3 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych Robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz 
wszędzie tam, gdzie poleci Kierownik Projektu. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, łącznie z 
podbudową i obrzeżami 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru Robót 

 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w  ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.  Odbiór Robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża, 
− ewentualnie wykonanie podbudowy, 
− wykonanie podsypki, 
− ewentualnie wykonanie ławy pod obrzeża. 

Zasady ich odbioru są określone w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie Robót, 
− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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M.05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ   
   (SMA)  
 
1.         WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej (mieszanki SMA) dla 
zadania: „REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO O JNI 01011338 NAD RZEKĄ BIAŁA W CIĄGU 
DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W KM 6 + 703, O RELACJI KORFANTÓW – BIAŁA, W MIEŚCIE 
BIAŁA”. 

 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem warstwy ścieralnej z mieszanki SMA wg PN-EN 13108-5 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 
[65] dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki SMA przez Wykonawcę dla potrzeb 
budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] 
punkt 8.4.1.5. 

Warstwę ścieralną z mieszanki SMA należy wykonać dla drogi kategorii ruchu  KR3 (określenie kategorii 
ruchu podano w punkcie 1.4.7).  
Grubość warstwy ścieralnej (na obiekcie i poza obiektem) z SMA - 4 cm 
 
Stosowane mieszanki SMA o wymiarze D podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Stosowane mieszanki SMA 

Kategoria  
ruchu 

Mieszanki SMA o wymiarze D1),  mm 
podstawowy jeśli wymagane jest zmniejszenie hałasu drogowego 2)  

KR 1-2 
KR 3-4 
KR 5-6 

- 
SMA 11 
SMA 11 

SMA 5,   SMA 8 
SMA 5,   SMA 8 
SMA 8 

1)  Podział ze względu na wymiar największego kruszywa. 
2) Zmniejszenie hałasu generowanego przez kontakt koła pojazdu i nawierzchni należy uwzględniać w 
projektowaniu nawierzchni ulic miejskich lub dróg zamiejskich w pobliżu terenów zamieszkałych 
 
1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 
 
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 
 
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
 
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, względu na 
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 
 
1.4.5. Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) – mieszanka mineralno-asfaltowa o nieciągłym 
uziarnieniu, składająca się z grubego łamanego szkieletu kruszywowego, związanego zaprawą mastyksową. 
 
1.4.6. Dodatek stabilizujący – stabilizator mastyksu, zapobiegający spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren 
kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA. 
 
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) 
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 



 

    Strona  48          
                                 
 
 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
 
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
 
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 
0,063 mm. 
 
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
 
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany 
– kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz 
dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
 
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 
 
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa, 
PMB - polimeroasfalt, 
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie 
określać), 
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, 
jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI - (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP - miejsce obsługi podróżnych.  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
 
2.2.  Lepiszcza asfaltowe 
 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje 
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można 
stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do mieszanek SMA 
Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza do mieszanek SMA 
ruchu SMA asfaltu drogowego polimeroasfaltu 
KR1 – KR2 1) SMA 5 

SMA 8 
50/70, 70/100   
Wielorodzajowy 50/70 

- 
 

KR3 – KR4 SMA 5 
SMA 8 
SMA 11 

50/70 ,  
Wielorodzajowy 50/70  

 
PMB 45/80-55, 
PMB 45/80-65, 
PMB 65/105-60 2) KR5 – KR6 SMA 8 

SMA 11 
-  

1) Ze względu na wysokie koszty produkcji i wbudowania, nie zalecana dla KR1-KR-2 
2) Do cienkiej warstwy na gorąco z SMA o grubości nie większej niż 3,5 cm 
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Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  
Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4. 
 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Właściwości 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 
50/70 70/100 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 
2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 
3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niż 
°C PN-EN 22592 [62] 230 230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  
nie więcej niż 

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 46 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 45 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 
% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 9 9 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 [29] -8 -10 

 
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59] 

Wymaganie 
podstawowe 

Właściwość 
Metoda 
badania 

Jed- 
nostka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych polimerami (PMB) 
45/80 – 55 45/80 – 65 65/105 - 60 
wyma-
ganie 

klasa wyma-
ganie 

klasa wyma-
ganie 

klasa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Konsystencja 
w pośrednich 
temperatu-
rach eksploa-
tacyjnych 

Penetracja  
w 25°C 

PN-EN 
1426 
[21] 

0,1 
mm 

45-80 4 45-80 4 65-105 6 

Konsystencja  
w wysokich  
temperatu-  
rach eksploa-
tacyjnych 

Temperatura 
mięknienia 

PN-EN 
1427 
[22] 

°C ≥ 55 7 ≥ 65 5 ≥ 60 6 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kohezja 

Siła rozciąga-
nia (mała prę-
dkość rozcią-
gania) 

PN-EN 
13589 
[55]      
PN-EN 
13703 
[57] 

J/cm2 
≥ 1 
w 5°C 

4 
≥2 
w 5°C 

3 
≥ 1 
w 5°C 

4 

Siła rozciąga-
nia w 5°C 
(duża pręd-  
kość rozcią-
gania) 

PN-EN 
13587 
[53]      
PN-EN 
13703 
[57] 

J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 

Wahadło 
Vialit (meto-
da uderzenia) 

PN-EN 
13588 
[54] 

J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 

Stałość kon- 
systencji 
(Odporność 
na starzenie) 
wg PN-EN 
12607-1 lub  

Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 ≥ 0,5 3 ≥ 0,5 3 

Pozostała 
penetracja 

PN-EN 
1426 
[21] 

% ≥ 60 7 ≥ 60 7 ≥ 60 7 

Wzrost tem-
peratury 

PN-EN 
1427 

°C ≤ 8 2 ≤ 8 2 ≤ 10 3 
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-3 [31] mięknienia [22] 

Inne 
właściwości 

Temperatura 
zapłonu 

PN-EN 
ISO 
2592 
[63] 

°C ≥ 235 3 ≥ 235 3 ≥ 235 3 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura 
łamliwości 

PN-EN 
12593 
[29] 

°C ≤ -12 6 ≤ -15 7 ≤ -15 7 

Nawrót 
sprężysty w 
25°C PN-EN 

13398 
[51] 

% 

≥ 50 5 ≥ 70 3 ≥ 50 5 

Nawrót 
sprężysty w 
10°C 

NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 

Zakres 
plastyczności 

PN-EN 
14023 
[59] 
Punkt 
5.1.9 

°C TBRb 1 TBRb 1 TBRb 1 

Stabilność 
magazynowa-
nia. Różnica 
temperatur 
mięknienia 

PN-EN 
13399 
[52] 
PN-EN 
1427 
[22] 

°C ≤ 5 2 ≤ 5 2 ≤ 5 2 

Stabilność 
magazynowa-
nia. Różnica 
penetracji 

PN-EN 
13399 
[52] 
PN-EN 
1426 
[21] 

0,1 
mm 

NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wymagania 
dodatkowe 

Spadek tem-  
peratury 
mięknienia po 
starzeniu wg 
PN-EN 12607 
-1 lub -3 [31] 

PN-EN 
12607-1 
[31] 
PN-EN 
1427 
[22] 

°C TBRb 1 TBRb 1 TBRb 1 

Nawrót sprę-
żysty w 25°C 
po starzeniu 
wg PN-EN 
12607-1 lub   
-3 [31] 

PN-EN 
12607-1 
[31] 
PN-EN 
13398 
[51] 

% 

≥ 50 4 ≥ 60 3 ≥ 50 4 

Nawrót sprę-
żysty w 10°C 
po starzeniu 
wg PN-EN 
12607-1 lub   
-3 [31] 

NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i 
wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy 
otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz 
układ cyrkulacji asfaltu. 
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z 
termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło. 
Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i 
chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania 
polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 
 
2.3.  Kruszywo do mieszanki SMA 
 
Do mieszanki SMA należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], 
obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010  tablica 16, 17, 18. 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
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zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, 
utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w 
urządzenia do aeracji. 
 
2.4.  Kruszywo do uszorstnienia 

 
W celu zwiększenia współczynnika tarcia wykonanej warstwy ścieralnej, w początkowym okresie jej 
użytkowania, należy gorącą warstwę posypać kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym z 
przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm  i dokładnie przywałować 
Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spełniać wymagania podane w tablicy 5 
Składowanie kruszywa powinno odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie 2.3. 
 
Tablica 5. Wymagania dotyczące kruszywa do uszorstnienia  warstwy ścieralnej z SMA [65] 
Właściwości 
kruszywa 

Metoda  
badania 

Wymagania  
dla kruszywa 2/4 lub 2/5 mm 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] kat. GC 90/10 

Zawartość pyłu PN-EN 933-1 [5] 
kat. f1 , tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 1% 
(m/m) 

Odporność na 
polerowanie 
kruszywa, kat. nie 
niższa niż 

PN-EN 1097-8 [18] kat. PSV44     tj.odporność ≥ 44 

Gęstość ziaren 
PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8, 9 [16] 

deklarowana przez producenta 

Grube zanieczysz-
czenia lekkie, kat. 
nie wyższa niż 

PN-EN 1744-1 
p. 14.2 [25] 

kat. mLPC 0,1, tj. zawartość zanieczyszczeń o 
wymiarze większym od 2 mm powinna 
wynosić ≤ 0,1 % (m/m) 

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości, rozdz. - rozdział 
 
2.5.  Stabilizator mastyksu 
 
W celu zapobieżenia spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA 
podczas transportu należy stosować stabilizatory, którymi mogą być włókna mineralne, celulozowe lub 
polimerowe, spełniające wymagania określone przez producenta. Włókna te mogą być stosowane także w 
postaci granulatu, w tym ze środkiem wiążącym. 
Można zaniechać stosowania stabilizatora, jeśli stosowane lepiszcze gwarantuje spełnienie wymagania 
spływności lepiszcza lub technologia produkcji i transportu mieszanki SMA nie powoduje spływności lepiszcza 
z ziaren kruszywa. 
 
2.6. Środek adhezyjny 

 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki SMA na działanie wody, 
należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość 
przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 
 
2.7.  Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych) z tego samego materiału 
wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie 
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
a). materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b). emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
- nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
- nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 
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warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub 
aprobat technicznych. 
 
2.8.  Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować  
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]: 
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem 
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco. 
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 
materiałami mineralnymi.  
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
 
3.2.  Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania 
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
- wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym -
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z możliwością dozowania 
stabilizatora mastyksu, 
- układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
- skrapiarka, 
- walce stalowe gładkie,  
- lekka rozsypywarka kruszywa, 
- szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
- samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
- sprzęt drobny. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

4.2.  Transport materiałów  

 
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 
rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali 
lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 
Mieszankę SMA należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od postępu robót. 
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i 
dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas 
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym 
przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania 
tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
 
5.2.  Projektowanie mieszanki SMA 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt składu 
mieszanki SMA (SMA 5, SMA 8, SMA 11). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej, minimalna zawartość lepiszcza oraz orientacyjna zawartość środka 
stabilizującego podane są w tablicy 6. 
Wymagane właściwości mieszanki SMA podane są w tablicach 7, 8 i 9. 
 
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartość lepiszcza oraz środka stabilizującego mieszanki SMA do 
warstwy ścieralnej [65] 
 

Właściwość 
Przesiew,   [% (m/m)] 
SMA 5 
KR3 ÷ KR4 

SMA 8 
KR3 ÷ KR6 

SMA 11 
KR3 ÷ KR6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do 
16 - - - - 100 - 
11,2 - - 100 - 90 100 
8 100 - 90 100 50 65 
5,6 90 100 35 60 35 45 
2 30 40 20 30 20 30 
0,125 10 19 9 17 9 17 
0,063 7 12 7 12 8 12 
Orientacyjna zawartość 
środka stabilizującego, [% 
(m/m)] 

 
0,3 

 
1,5 

 
0,3 

 
1,5 
 

 
0,3 

 
1,5 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin 7,2 Bmin 7,0 Bmin 6,4 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 
Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej 
zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α  według równania: 

d

650,2

ρ
α =  

 
Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej dla ruchu KR1 ÷ KR2 [65] 
 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  
13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania SMA 5 SMA 8 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin 1,5 
Vmax 3,0 

Vmin 1,5 
Vmax 3,0 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamrażania,  
badanie w 25°C 1) 

ITSR90 ITSR90 

Spływność lepiszcza - PN-EN 12697-18 [37], p. 5 D 0,3 D 0,3 

1)  Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 
[65] w załączniku 1. 
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Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej dla ruchu KR3 ÷ KR4 [65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  
13108-20 [48] 

Metoda i warunki 
badania 

SMA 5  SMA 8 SMA 11 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 
[33], p. 4 

Vmin 1,5 
Vmax 3,0 

Vmin 1,5 
Vmax 3,0 

Vmin 1,5 
Vmax 3,0 

Odporność 
na 
deformacje 
trwałe 1) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 
[38], 
metoda B 
w powietrzu, 
PN-EN 13108-20, 
D.1.6, 60°C, 10000 
cykli [48] 

WTSAIR 0,50 

PRDAIRdekla 

WTSAIR 0,50 

PRDAIRdekla 
WTSAIR 0,50 
PRDAIRdekla 

Odporność 
na działanie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 
[35], 
przechowywanie w 
40°C z jednym 
cyklem zamrażania,  
badanie w 25°C 2) 

ITSR90 ITSR90 ITSR90 

Spływność 
lepiszcza 

- 
PN-EN 12697-18 
[37], p. 5 D 0,3 D 0,3 D 0,3 

1) Grubość płyty: SMA5 25mm, SMA8 40mm, SMA11 40mm 
2) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 
[65] w załączniku 1. 
 
Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej,  
dla ruchu KR5 ÷ KR6 [65] 
 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  
13108-20  [48] 

Metoda i warunki 
badania 

SMA 8 SMA 11 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin 2,0 
Vmax 3,5 

Vmin 2,0 
Vmax 3,5 

Odporność na 
deformacje trwałe 1) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [38], 
metoda B w powietrzu, 
PN-EN 13108-20, D.1.6, 
60°C, 10 000 cykli 

WTSAIR 0,30 

PRDAIRdekla 

WTSAIR 0,30 

PRDAIRdekla 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C 
z jednym cyklem 
zamrażania,  
badanie w 25°C 2) 

ITSR90 ITSR90 

Spływność lepiszcza - PN-EN 12697-18 [37], p. 5 D 0,3 D 0,3 
1)  Grubość płyty: SMA8 40mm, SMA11  40mm. 
2)  Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 
2010 w załączniku 1. 
 
5.3.  Wytwarzanie mieszanki SMA 
 
Mieszankę SMA należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania 
i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
Dozowanie składników mieszanki SMA w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być zautomatyzowane i 
zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być 
okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone 
oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 
50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55, 45/80-65 i 65/105-60. 
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Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie 
powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w 
tablicy 10. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej (SMA) dostarczonej na 
miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po 
wytworzeniu w wytwórni. 
 
Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki SMA [65] 
 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 
Asfalt 50/70 
Asfalt 70/100 
Wielorodzajowy 50/70 
PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 
PMB 65/105-60 

od 160 do 200 
od 140 do 180 
od 160 do 200 
od 130 do 180 
od 130 do 180 
od 130 do 170 

 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie 
kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
System dozowania dodatków modyfikujących lub stabilizujących powinien zapewnić jednorodność dozowania 
dodatków do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej 
na gorąco nie powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków. 
 
5.4.  Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę SMA powinno być 
na całej powierzchni: 
- ustabilizowane i nośne, 
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
- wyprofilowane, równe i bez kolein, 
- suche. 
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć dane z 
pomiaru równości tej warstwy wykonanego metodą z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równoważnej przy użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje 
się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej 
nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 11. 
 
Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 
4-metrową lub równoważną metodą)  
 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Maksymalna nierówność 
podłoża pod warstwę 
ścieralną [mm] 

A, S, 
GP 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania 
i wyłączania 

6 

Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

8 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i 
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

8 

Z, L, D Pasy ruchu 9 
 
Jeżeli nierówności poprzeczne są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. 
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez frezowanie 
lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) 
należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału 
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podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca 
się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z 
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 
 
5.5.  Próba technologiczna 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności 
Kierownika Projektu próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i 
w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 
ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować 
na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 
12697-27 [39]. 
Na podstawie uzyskanych wyników Kierownik Projektu podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
 
5.6.  Odcinek próbny 
 
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy SMA Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia 
organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania i uzyskiwanych parametrów 
jakościowych. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem Projektu. Powierzchnia 
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym 
Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy 
ścieralnej. 
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu technologii 
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
 
5.7.  Połączenie międzywarstwowe 
 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i 
ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy z mieszanki 
SMA, powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy 
czym: 
- zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
- ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki SMA; jeśli 
mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, 
które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 
 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy 
asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz 
przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę 
organizacji ruchu. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy 
SMA w celu odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
 
5.8.  Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w 
punktach 5.4 i 5.7. 
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Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5oC. 
Transport mieszanki SMA powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 
Mieszankę SMA należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 12. Temperatura 
otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki 
SMA podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i 
wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
 
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstwy z SMA. 
 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 +5 
Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm +5 +10 
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13. 
 
Tablica 13. Właściwości warstwy SMA  
 

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 
[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia 
[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 
warstwie 
[%(v/v)] 

SMA 5 KR1 ÷ KR4 2,0 ÷ 4,0 ≥ 97 2,0 ÷ 4,5 
SMA 8 KR1 ÷ KR4 2,5 ÷ 5,0 ≥ 97 2,0 ÷ 4,5 
SMA11 KR3 ÷ KR4 3,5 ÷ 5,0 ≥ 97 2,0 ÷ 4,5 
SMA 8 KR5 ÷ KR6 2,5 ÷ 5,0 ≥ 97 3,0 ÷ 5,0 
SMA11 KR5 ÷ KR6 3,5 ÷ 5,0 ≥ 97 3,0 ÷ 5,0 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego 
sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach 
niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy 
brzegach warstwy). 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z 
mieszanki SMA można stosować wyłącznie walce drogowe stalowe gładkie. Nie zaleca się stosowania wibracji 
podczas zagęszczania SMA. 
 
5.9.  Uszorstnienie warstwy SMA 
 
Warstwa ścieralna z SMA powinna mieć jednorodną teksturę i strukturę, dostosowaną do przeznaczenia, np. ze 
względu na właściwości przeciwpoślizgowe, hałas toczenia kół lub względy estetyczne. 
Do zwiększenia szorstkości warstwy ścieralnej konieczne może być jej uszorstnienie. Do warstw z mieszanki 
SMA o D < 11 mm zaleca się stosowanie posypki o wymiarze 2/4 mm. Do warstw z mieszanki SMA o D ≥ 11 
mm można stosować posypkę o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm. 
Na powierzchnię gorącej warstwy należy równomiernie nanieść posypkę i dokładnie zawałować. Nanoszenie 
posypki powinno odbywać się maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostępnych dopuszcza się wykonanie 
ręczne. Przy wyborze uziarnienia posypki należy wziąć pod uwagę wymagania ochrony przed hałasem. Jeżeli 
wymaga się zmniejszenia hałasu od kół pojazdów, należy stosować posypkę o drobniejszym uziarnieniu. 
Zalecana ilość posypki do warstwy z mieszanki SMA: 
- kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/m2, 
- kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m2. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
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6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
przez Kierownika Projektu, 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji. 
 
6.3.  Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Uwagi ogólne 
 
Badania dzielą się na: 
- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Kierownik Projektu). 
 
6.3.2. Badania Wykonawcy 
 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy 
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Kierownikowi Projektu na jego żądanie. Kierownik Projektu 
może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Kierownik 
Projektu może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
- pomiar temperatury powietrza, 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 
12697-13 [36]), 
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- ocena wizualna posypki, 
- wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
- pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
- dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich właściwości 
przeciwpoślizgowych, 
- pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
- ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
- ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
 
6.3.3. Badania kontrolne  
 
Badania kontrolne są badaniami Kierownika Projektu, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu 
budowy zajmuje się Kierownik Projektu w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy 
Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 14 
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Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych  
 

Lp. Rodzaj badań 
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

1.1 Uziarnienie 
1.2 Zawartość lepiszcza 
1.3 Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 

1.4 Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
2 Warstwa asfaltowa 

2.1 Wskaźnik zagęszczenia a) 
2.2 Spadki poprzeczne 
2.3 Równość 
2.4 Grubość lub ilość materiału 
2.5 Zawartość wolnych przestrzeni a) 
2.6 Właściwości przeciwpoślizgowe 
a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby 
liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 
b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
 
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka 
budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
Kierownik Projektu i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych 
nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% 
ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków częściowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
 
6.3.5. Badania arbitrażowe 
 
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze 
strony Kierownika Projektu lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało 
badań kontrolnych. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść 
przemawia wynik badania. 
 
6.4.  Właściwości warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
 
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania 
próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej). 
 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 
 
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
 
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego materiału na 
określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości 
podane w tablicy 15. 
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy 
przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Kierownik Projektu ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. 
Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego 
obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń 
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grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
 
Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  
Warunki oceny Warstwa asfaltowa SMAa) 
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 
6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia 
większa niż 1000 m2 lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

≤ 10 

2.  –  mały odcinek budowy lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 
a)  w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z 
opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy 
do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw 
etapu 1 ÷ 15% 
 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, 
nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to każdego pojedynczego 
oznaczenia danej właściwości. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 
 
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, nie może przekroczyć wartości 
dopuszczalnych określonych w tablicy 13. 
 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 
 
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas należy 
stosować metodę pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartość IRI oblicza się dla 
odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni 
określono w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
[67]. 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów 
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, 
mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m.  
Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą 
przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną 
powierzchnią. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej nawierzchni drogi 
klasy G i dróg wyższych klas nie powinny być większe niż podane w tablicy 16. Badanie wykonuje się według 
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie koła. 
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Tablica 16. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej wymagane przed 
upływem okresu gwarancyjnego  
 

Klasa drogi Element nawierzchni Wartości wskaźnika IRI 
[mm/m] 

A, S 
GP 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
włączania i wyłączania 

≤ 2,9 

Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

≤ 3,7 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i 
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

≤ 4,6 

 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni 
dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas 
odbioru nawierzchni. 
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę 
z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy 
wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 
m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej 
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w tablicy 17 Badanie 
wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 
 
Tablica 17. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed 
upływem okresu gwarancyjnego  
 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Wartości odchyleń 
równości poprzecznej 
[mm] 

A, S 
GP 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
włączania i wyłączania 

≤ 6 

Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

≤ 8 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i 
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

≤ 8 

Z, L, D Pasy ruchu ≤ 9 
 
6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe 
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyższych klas powinien być 
określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej. 
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30oC, nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni 
zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100% poślizgu 
opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik 
tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej E(µ) i odchylenia 
standardowego D: E(µ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 m. 
Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W wypadku odbioru krótkich 
odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo, 
dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny 
być niższe niż 0,47, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni 
po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien być on 
zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być mniejsze 
niż podane w tablicy 18. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do 
skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy 
prędkości pomiarowej 30 km/h. 
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Tablica 18. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem okresu 
gwarancyjnego  
 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Miarodajny współczynnik tarcia 
przy prędkości zablokowanej 
opony względem nawierzchni 
 60 km/h 90 km/h 

A, S 
Pasy ruchu  -   ≥ 0,37 
Pasy: włączania i wyłączania, jezdnie 
łącznic 

≥ 0,44 - 

GP, G, Z 
Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone 
pobocza 

≥ 0,36 - 

 
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
 
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją   ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych 
pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, 
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i 
wykruszeń. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z mieszanki SMA. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Kierownika 
Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z mieszanki SMA obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- oczyszczenie i skropienie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej, 
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
- wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA, 
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- obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 
 
9.3.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Ogólne specyfikacje techniczne 

1. DM.00.00.00  Wymagania ogólne. 
 
10.2.  Normy 
 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej 
STWiORB) 
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, 

dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych 
w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu 
kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem 
metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: 
Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie 
wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, 
zagęszczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w 
suszarce z wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda 
piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia 
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19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych – Część 1: 
Oznaczanie mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie 
bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody 

w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na 

sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas 
magazynowania metodą pozostałości na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza 
chemiczna 

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek 
mineralno-asfaltowych na działanie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów 
drogowych 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

łamliwości Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości 

parafiny – Część 1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: 
Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie 
gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie 
zawartości wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie 
powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie 
wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar 
temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie 
lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie 
próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie 
grubości nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu 
emulsji asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji 
emulsji asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH 
emulsji asfaltowych 
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44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z 
emulsji asfaltowych przez odparowanie 

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

47. PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 5: 
Mieszanka SMA 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: 
Badanie typu 

 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu 

sprężystego asfaltów modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 

magazynowanie modyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 

lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asfaltowych metodą testu wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 

modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności 

emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z 
kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii 
deformacji 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji 
kationowych emulsji asfaltowych 

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew 
na gorąco 

61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew 
na zimno 

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i 
palenia – Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda 
otwartego tygla Clevelanda 

 
10.3.  Wymagania techniczne 
 
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 
listopada 2010 r. 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. 
 
10.4.  Inne dokumenty 
 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997. 
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M.05.03.14. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA 
WIĄŻĄCA 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  (STWiORB) 
 
1.2. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego 
dla zadania „REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO O JNI 01011338 NAD RZEKĄ BIAŁA W CIĄGU 
DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W KM 6 + 703, O RELACJI KORFANTÓW – BIAŁA, W MIEŚCIE 
BIAŁA”. 
 
1.3. Zakres stosowania STWiORB 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 
 
1.4. Zakres robót objętych STWiORB 
 
Roboty których dotyczy STWiORB obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem warstwy wiążącej z 
betonu asfaltowego AC16W. 
 
Grubość warstwy na obiekcie śr. 80mm 
Grubość warstwy poza obiektem 80mm 
 
1.5. Określenia podstawowe 
 
Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 
uziarnieniu. 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
 
Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona. 
 
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. 
 
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
 
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
 
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
 
Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości 
są zgodne z receptą laboratoryjną. 
 
Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach 
zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych 
robót. 
 
Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM- 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.1.1. Asfalt 
 
Tabela 1: Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od 20×0,1 mm do 
330×0,1 mm wg PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do warunków polskich 
Lp. Właściwości Metoda  Rodzaj asfaltu 
  badania 35/50 
WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 
1 Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 35-50 
2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 50-58 
3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż °C PN-EN 22592 240 
 
4 

Zawartość składników 
rozpuszczalnych, nie mniej niż 

 
% m/m 

PN-EN 12592  
99 

 
5 

Zmiana masy po starzeniu (ubytek 
lub przyrost) nie więcej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12607-1 

 
0,5 

 
6 

Pozostała penetracja po starzeniu, 
nie mniej niż 

 
% 

PN-EN 1426  
53 

 
7 

Temperatura mięknienia po 
starzeniu, nie mniej niż 

 
°C 

PN-EN 1427  
52 

WŁAŚCIWOŚCI  SPECJALNE 
 
8 

Zawartość parafiny, 
nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1  
2,2 

 
9 

Wzrost temp. mięknienia po 
starzeniu, nie więcej niż 

 
°C 

PN-EN 1427  
8 

 
10 

Temperatura łamliwości, nie więcej 
niż 

 
°C 

PN-EN 12593  
-5 

 
2.1.2. Wypełniacz 

 
Tabela nr 2. Wymagane właściwości wypełniacza 

Właściwości wypełniacza KR5-KR6 

Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043 
Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż : MBF10 
Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: 1%(m/m) 
Gęstość ziaren według PN-EN1097-7 Deklarowana przez producenta 
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu 
według PN-EN1097-4, wymagana kategoria 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1, 
wymagana kategoria 

DR&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie 
wyższa niż: 

WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 
196-2, kategoria nie niższa niż: 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, 
wymagana katagoria: 

KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana 
kategoria: 

BNDeklarowana 
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Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 
2.1.3. Kruszywo 
 
Tabela nr 3. Wymagane właściwości kruszywa grubego 
 

* dotyczy wyłącznie kruszywa 2/5mm 
 
Dla kruszyw o uziarnieniu >5,6mm zamawiający wymaga wąskiego uziarnienia D/d<2. 
 
Gdy jest to wymagane, dla kruszyw grubych o wymiarach d/D, gdzie D≥2d, należy stosować następujące 
dodatkowe wymagania dotyczące przesiewu, w procentach, przez sito pośrednie: 
wszystkie uziarnienia powinny mieścić się w ogólnych granicach podanych w tabeli nr 4 
producent powinien udokumentować i deklarować typowy przesiew przez sito pośrednie oraz tolerancje 
wybrane dla kategorii z tablicy nr 4 
 
Tablica nr 4. Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach pośrednich 
 

Właściwości kruszywa KR5-KR6 
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż: Gc85/20 
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie większe niż według 
kategorii: 

G20/15* 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa 
niż: 

f2 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN933-
4; kategoria nie wyższa niż: 

FI25 lub SI25 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i 
łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5; kategoria 
nie niższa niż: 

C50/10 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-
EN1097-2, badania na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5; 
kategoria nie wyższa niż: 

LA30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 7,8 lub 9 Deklarowana przez producenta 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdział 7,8 lub 9 WA24Deklarowana 
Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3 Deklarowana przez producenta 
Mrozoodporność według PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, kategoria 
nie wyższa niż: 

FNaCl7 

Mrozoodporność według PN-EN 1367-1  F2 
„Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana 
kategoria: 

SBLA 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 
932-3 

Deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, p. 14.2; 
kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla 
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 
19.1 

Wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.2 

Wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 
1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 
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Tabela nr 5. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego (do 2mm). 
 
Właściwości kruszywa KR5-KR6 
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria: GF85 
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie większe niż według 
kategorii: 

GTC20 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie 
wyższa niż: 

f16 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa 
niż: 

MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego 
z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdział 
8, kategoria nie niższa niż: 

Ecs30 

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, p. 14.2; 
kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

 
Producent powinien udokumentować i deklarować typowe uziarnienie dla każdego wytwarzanego kruszywa 
drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu mającego D≤8 mm. Tolerancje powinny spełniać wymagania 
określone w tablicy nr 6 
 
Tablica nr 6. Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/D przy 
D≤8 mm deklarowanego przez producenta 
 

Wymiar sita mm D D/2 0,063 Kategoria GTC 

Tolerancje 
Procent przechodzącej masy 

±5 ±10 ±3a GTC10 
±5 ±20 ±3a GTC10 
Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań GTCNR 

Z wyjątkiem kategorii f3 (zawartość pyłów ≤3) 
 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
2.1.4. Emulsja asfaltowa kationowa 
 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99 [14].  
 
2.1.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału 
wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie 
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować materiały 
termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych. 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
- nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
- nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 
warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

D/d Sito pośrednie a mm 

Ogólne granice i tolerancje na sitach pośrednich (procent 
przechodzącej masy) 

Kategoria G 
Ogólne 
granice 

Tolerancje dla typowego uziarnienia 
deklarowanego przez producenta 

<4 D/1,4 
Od 25 do 80 ±15 G25/15 

Od 20 do 70 ±15 G20/15 
≥4 D/2 Od 20 do 70 ±17,5 G20/17,5 
Brak wymagania Gnr 
a Tam gdzie sito pośrednie określone jak wyżej, nie ma dokładnych wymiarów sita z serii R20 wg ISO 565:1990, 
należy użyć najbliższe sito z serii. 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 7,8 lub 9 Deklarowana przez producenta 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdział 7,8 lub 9 WA24Deklarowana 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych o -
wydajności minimalnej 100 ton/h zlokalizowanej w odległości umożliwiającej dostarczenie mieszanki do 
miejsca wbudowania w czasie nie przekraczającym 2 godziny przy zachowaniu wymaganych temperatur 
wytwarzania i wbudowania, 
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
- skrapiarek, 
- walców lekkich, średnich i ciężkich , 
- walców stalowych gładkich , 
- szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
- samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dot. transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 
 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 
- cysternach kolejowych, 
- cysternach samochodowych, 
- bębnach blaszanych, 
- lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
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 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 
 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami 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. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do 
akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych 
składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez 
Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
doborze składników mieszanki mineralnej, 
doborze optymalnej ilości asfaltu, 
określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez 
krzywe graniczne. 
W recepcie należy wykazać spełnienie właściwości MMA w zakresie wolnych przestrzeni dla ilości lepiszcza 
recepturowego oraz +0,3% i -0,3% od ilości recepturowej. 
 
5.3. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

 
Tabela nr 7. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu. 
 

Właściwość 
Przesiew,   [% (m/m)] 
AC16W 
KR3-KR6 

Wymiar sita #, [mm] od do 
31,5 - - 
22,4 100 - 
16 90 100 
11,2 70 90 
8 55 85 
2 25 50 
0,125 4 12 
0,063 4,0 10,0 
Zawartość lepiszcza, minimum*) Bmin4,4 
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. 
Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości 

lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α  według równania: 
d

650,2

ρ
α =  

  
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg 
metody Marshalla.  
Tabela nr 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR5 ÷ 
KR6  

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  
13108-20  [48] 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC16W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×75 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin4,0 
Vmax7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe a) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, duży aparat,60°C, 30 000 
cykli 

Względna 
głębokość 
koleiny ≤5% 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie w 
40°C z jednym cyklem zamrażania,  

ITSR80 
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badanie w 25°C  b) 

Grubość płyty: 100mm. 
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 w załączniku 1. 

 
5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniającej prawidłowe 
dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej 
mieszanki mineralno-asfaltowej. Wydajność urządzenia minimum 100ton/h.  
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. 
Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od 
temperatury. Dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, 
lecz nie więcej niż  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w 
ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym 
utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić dla asfaltu 35/50 od 145o C do 165o C, 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała 
właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C 
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić od 140o C do 170o C, 
 
5.5. Przygotowanie podłoża 

 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia 
podłoża powinna być sucha i czysta. 
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową 
zgodnie z STWiORB 04.03.01.  
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub 
materiałem uszczelniającym określonym w STWiORB i zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Odbiór podłoża powinien być bezwzględnie odnotowany w Dzienniku Budowy jako roboty ulegające zakryciu. 
 
5.6. Połączenie międzywarstwowe 

 
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, 
w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w odpowiedniej ilości zgodnie z 
STWiORB 04.03.01. 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy 
asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz 
przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę 
organizacji ruchu. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy 
asfaltowej w celu odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
Połączenie międzywarstwowe badać należy w aparacie Leitnera. Wartość naprężenia ścinającego musi wynosić: 
 ≥0,7 MPa dla połączenia między warstwami podbudowy i warstwą wiążącą 
≥1,0 MPa dla połączenia między warstwą wiążącą i warstwą ścieralną 
Wykonanie skropienia winno być bezwzględnie odnotowany w Dzienniku Budowy jako roboty ulegające 
zakryciu. 
 
5.7. Warunki przystąpienia do robót 

 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od 
+5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości  ≤ 8 cm. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych 
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
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5.8. Zarób próbny 

 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. 
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego podano 
w tablicy 9. 
 
 
 
 
Tablica 9. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu  
zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  % m/m 

 
Lp
. 

 
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 
mm: 
45; 31,5(32); 22,4(22); 16,0; 11,2(11);  8,0; 
5,6(5); 4,0; 2,0 

 
± 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm 
0,5; 0,125; 0,063  

± 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach            
# 0,063mm 

± 1,5 

4 Asfalt  ± 0,3 
 
5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym 
sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Temperatura 
mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na 
odcinku próbnym. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia w warstwie powinien 
wynosić minimum 98%, a zawartość wolnych przestrzeni powinna się zawierać w zakresie Vmin4,0, i Vmax7,0 . 
Każdorazowo, po zakończeniu prac związanych z wykonywaniem odcinka nawierzchni bitumicznej, należy 
odciąć „na ciepło” końcowy fragment wykonanej warstwy za pomocą walca drogowego wyposażonego w 
odpowiednie urządzenie tnące. Powstała płaszczyzna powinna być pionowa na całej długości warstwy i zostać 
wykonana prostopadle do osi jezdni. Czynność tą należy wykonać w miejscu, w którym końcowy odcinek 
działki roboczej posiada te same parametry zagęszczenia oraz grubość warstwy jak wykonana działka robocza. 
W przypadku, gdy z przyczyn technologicznych nie jest możliwe wykonanie odcięcia „na ciepło” dopuszcza się 
odfrezowanie ( w ostateczności odcięcie „na zimno”) końcowego odcinka wykonanej warstwy z mieszanki 
mineralno-bitumicznej. Odspojenie zakończenia działki technologicznej powinno nastąpić bezpośrednio przed 
momentem wykonania spoiny/złącza technologicznego. Frezowanie/cięcie nawierzchni powinno zostać 
przeprowadzone w taki sposób aby nie doszło do uszkodzenia warstwy poniżej.  
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.  Złącza w 
konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 3 m. 
Przed przystąpieniem do wykonania spoiny/złącza miejsce połączenia działek roboczych powinno zostać 
dokładnie osuszone i oczyszczone z resztek pozostałego materiału oraz wszelkich nieczystości przy pomocy np. 
gorącego powietrza pod ciśnieniem. Następnie na przygotowaną w odpowiedni sposób powierzchnię styku 
należy przykleić taśmę termoplastyczną, nałożyć odpowiednią pastę lub lepiszcze. Sposób wykonywania złącz 
roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych (krawężnikach) i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 
do 5  mm ponad ich powierzchnię. W przypadku braku oporników należy dokonać ścięcia krawędzi jezdni oraz 
jej zabezpieczenie poprzez posmarowania asfaltem. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 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 

 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w 
tablicy 10. 
 
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12697-1, PN-EN 
12697-2. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 9. Dopuszcza się 
wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 
 
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 

 
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
 
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 

 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
Tablica 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

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

mineralno-asfaltowej 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 
8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 
jeden raz dziennie 

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 

 
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
 
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 
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podanymi w recepcie laboratoryjnej i STWiORB. 
 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

 
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 
mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  STWiORB. 
 
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

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

 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. 
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowegoCzęstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje 
tablica 11. 
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość warstwy nie rzadziej niż co 20 m 
2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem 
3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 20m 
4 Spadki poprzeczne warstwy nie rzadziej niż co 20m 
5 Rzędne wysokościowe warstwy nie rzadziej niż co 20m 
6 Ukształtowanie osi w planie nie rzadziej niż co 20m 
7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 1000 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 1000 m2 
12 Wolna przestrzeń w warstwie 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 1000 m2 

 

6.4.2. Szerokość warstwy 

 
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z 
tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem 
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej 
położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 
 
6.4.3. Równość podłużna warstwy 

 
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni drogi należy wykonać badanie planografem dla 
każdego z pasów osobno. Dopuszczalna wartość nierówności nawierzchni dla warstwy wiążącej wynosi 6mm.  
 
6.4.4. Równość poprzeczna warstwy 

 
Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar 
należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż 
co 20 m. Wymagana równość poprzeczna wynosi 6 mm. 
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6.4.5. Spadki poprzeczne warstwy 

 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.6. Rzędne wysokościowe 

 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją proj., z tolerancją - 1 cm oraz + 0,cm. 
 
6.4.7. Ukształtowanie osi w planie 

 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm. 
6.4.8. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ±0,5 cm. 
 
6.4.9. Złącza podłużne i poprzeczne 

 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza 
poprzeczne w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 3,0m. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 
6.4.10. Wygląd warstwy 

 
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszczących się i spękanych. 
 
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w STWiORB i 
recepcie laboratoryjnej. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Sposób obliczania potrąceń 

 
Potrącenia oblicza się dla badanych parametrów proporcjonalnie do wartości poszczególnej warstwy bitumicznej 
nawierzchni o powierzchni reprezentowanej przez każdą z próbek wg wzorów przedstawionych poniżej. 
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8.2.1. Niewłaściwa ilość lepiszcza 

 
 Pa = pa · K · F  

 
gdzie: 
Pa  – potrącenie [PLN],  
pa – współczynnik dla przekroczenia wartości dopuszczalnej - wg tablicy 12, 
K – koszt 1m2 wykonanej na danym odcinku warstwy bitumicznej wg kosztorysu  
łącznie z zastosowanymi narzutami [PLN/m2], 
F  – powierzchnia nawierzchni w m2 reprezentowana przez próbkę lub pomiar. 
 
 
 
 
 
 
Tablica 12. Współczynnik „pa” do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość lepiszcza 

Odchylenie od 
receptury w % 

Mieszanki mineralno-bitumiczne 
Wartość współczynnika „pa” 

0,4 0,168 
0,5 0,203 
0,6 Usunąć warstwę 

 
8.2.2. Niewłaściwa ilość ziaren mniejszych od 0,063mm 

 
 Pw = pw · K · F 
 
gdzie: 
Pw  – potrącenie [PLN],  
pw – współczynnik dla przekroczenia wartości dopuszczalnej – wg tablicy 13, 
K – koszt 1m2 wykonanej na danym odcinku warstwy bitumicznej wg kosztorysu  
łącznie z zastosowanymi narzutami [PLN/m2], 
F  – powierzchnia nawierzchni w m2 reprezentowana przez próbkę lub pomiar. 
 
Tablica 13. Współczynnik „pw” do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość ziaren mniejszych od 0,063mm 

Odchylenie od 
receptury w % 

Mieszanki mineralno-bitumiczne 
Wartość współczynnika „pw” 

1,5 0,083 
1,6 0,092 
1,7 0,101 
1,8 0,121 
1,9 0,139 
2,0 0,168 
2,1 Usunąć warstwę 

 
8.2.3. Niewłaściwa ilość ziaren mniejszych od 0,125mm 

 Pp = pp · K · F 
 
gdzie: 
Pp  – potrącenie [PLN],  
pp – współczynnik dla przekroczenia wartości dopuszczalnej - wg tablicy 14, 
K – koszt 1m2 wykonanej na danym odcinku warstwy bitumicznej wg kosztorysu  
łącznie z zastosowanymi narzutami [PLN/m2], 
F  – powierzchnia nawierzchni w m2 reprezentowana przez próbkę lub pomiar. 
Tablica 14. Współczynnik „pp” do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość ziaren mniejszych od 0,125mm 

Odchylenie od receptury w % 
 

Mieszanki mineralno-bitumiczne 
Wartość współczynnika „pż” 

4,1 0,012 
4,2 0,021 
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4,3 0,028 
4,4 0,039 
4,5 0,050 
4,6 0,072 
4,7 0,091 
4,8 0,114 
4,9 0,139 
5,0 0,168 
5,1 Usunąć warstwę 

 
8.2.4. Niewłaściwa ilość ziaren większych od 2,0mm 

 
 Pż = pż · K · F 

 
gdzie: 
Pż  – potrącenie [PLN],  
pż – współczynnik dla przekroczenia wartości dopuszczalnej - wg tablicy 15, 
K – koszt 1m2 wykonanej na danym odcinku warstwy bitumicznej wg kosztorysu  
łącznie z zastosowanymi narzutami [PLN/m2], 
F  – powierzchnia nawierzchni w m2 reprezentowana przez próbkę lub pomiar. 
 
Tablica 15. Współczynnik „pż” do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość ziaren większych od 2,0mm 

Odchylenie od receptury w % 
 

Mieszanki mineralno-bitumiczne 
Wartość współczynnika „pż” 

4,1 0,012 
4,2 0,021 
4,3 0,028 
4,4 0,039 
4,5 0,050 
4,6 0,072 
4,7 0,091 
4,8 0,114 
4,9 0,139 
5,0 0,168 
5,1 Usunąć warstwę 

 
 
8.2.5. Zaniżony wskaźnik zagęszczenia 

 
 Pc =  pc · 3 · K · F / 100 

 
gdzie: 
pc – współczynnik dla przekraczalnej w dół wartości dopuszczalnej w stosunku do żądanego stopnia 
zagęszczenia – wg tablicy 16 
K – koszt 1m2 wykonanej na danym odcinku warstwy bitumicznej wg kosztorysu  
łącznie z zastosowanymi narzutami [PLN/m2], 
F  – powierzchnia nawierzchni w m2 reprezentowana przez próbkę 
 
Tablica 16. Współczynnik „pc” do obliczania potrąceń za zaniżony wskaźnik zagęszczenia 

Uzyskany wskaźnik zagęszczenia Wartość współczynnika „pwz” 
97,9% 0,012 
97,8% 0,021 
97,7% 0,028 
97,6% 0,039 
97,5% 0,050 
97,4% Usunąć warstwę 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
zakup i dostarczenie materiałów, 
zakup lub wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej 
OST) 
1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 

alkaliów w cemencie 
2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 

Metoda przesiewania 
5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości 
6. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziaren – Wskaźnik kształtu 
7. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych 

8. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

9. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych 
cząstek – Badania błękitem metylenowym 

10. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 

11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie 

12. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości 
nasypowej i jamistości 

13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziaren i nasiąkliwości 

16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie 
gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

17. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie 
polerowalności kamienia 

18. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

19. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania 
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20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
21.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 

Pierścień i Kula 
22.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
23. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
24. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
25. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
26. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
27. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
28. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
29. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda 

destylacyjna 
30. PN-EN 12607-1 

 
i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

31. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 

32. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

33. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem – 
metoda C 

34. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

35. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

36. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

37. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

38. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

39. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

40. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym 

41. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
42. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
44. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 
45. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu 

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
46. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfaltowy 
47. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
48. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
49. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Część 2: Liczba bitumiczna 
50. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

modyfikowanych 
51. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 

modyfikowanych asfaltów 
52. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 

metodą pomiaru ciągliwości 
53. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą 

testu wahadłowego 
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54. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – 
Metoda z duktylometrem 

55. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych 
przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

56. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
57. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 
58. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami 
59. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
60. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
61. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą 

otwartego tygla Clevelanda 
62. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 
 
10.2. Inne dokumenty 

 
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 
listopada 2010 r. 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r. 
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M.05.04.01a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego dla zadania: „REMONT OBIEKTU 
MOSTOWEGO O JNI 01011338 NAD RZEKĄ BIAŁA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W 
KM 6 + 703, O RELACJI KORFANTÓW – BIAŁA, W MIEŚCIE BIAŁA”. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w 
podpunkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 
2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki 
mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 
Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. 

Podbudowę z betonu asfaltowego wykonać dla drogi kategorii ruchu  KR3 (określenie kategorii ruchu podano 
w punkcie 1.4.7).  
Grubość warstwy podbudowy w strefie dojazdów 12 cm 
Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria  
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-6 

AC16P, AC22P 

AC16P, AC22P, AC32P 

AC16P, AC22P, AC32P 

 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w jednej lub kilku 
warstwach. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze względu na 
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez 
określony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 
kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
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1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 
0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany 
– kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz 
dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

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

 
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 
 
ACP    

 
– beton asfaltowy do warstwy podbudowy, 

PMB    – polimeroasfalt, 
D          – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d          – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C          – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD    – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; 

producent może jej nie określać), 
TBR     – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć 

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI       – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP   – miejsce obsługi podróżnych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” [1] pkt. 1.5. 

 
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” [1] pkt. 2. 

 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 
 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje 
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można 
stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    
ruchu ACP asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC16P, AC22P 50/70 __ 

KR3 – KR4 AC16P, AC22P, 
 AC32P 

35/50, 50/70,  
wielorodzajowy-35/50, 50/70 

PMB 25/55-60 

KR5 - KR6 AC16P, AC22P, 
 AC32P 

35/5, 50/70, 
wielorodzajowy-35/50, 50/70 

PMB 25/55-60 

 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  
Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4. 
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Właściwości Metoda Rodzaj asfaltu 
  badania 50/70 35/50 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 35-50 
2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 50-58 
3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niż 
°C PN-EN 22592 [62] 230 240 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  
nie więcej niż 

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 53 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 52 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 
% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 9 8 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 [29] -8 -5 

 
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59] 

Wymaganie 
podstawowe 

Właściwość 
Metoda 
badania 

Jednostka 

Gatunek asfaltu modyfikowanego 
polimerami (PMB) 

25/55 – 60 
wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 

Konsystencja 
w pośrednich 
temperatu-
rach eksploa-
tacyjnych 

Penetracja  
w 25°C 

PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3 

Konsystencja  
w wysokich  
temperatu-  
rach eksplo-
atacyjnych 

Temperatura 
mięknienia 

PN-EN 1427 [22] °C ≥ 60 6 

Kohezja 

Siła rozciągania 
(mała prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13589 [55] 
PN-EN 13703 [57] 

J/cm2 ≥ 2 w 5°C 3 

Siła rozciągania 
w 5°C (duża 
prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13587 [53] 
PN-EN 13703 [57] 

J/cm2 NPDa 0 

Wahadło Vialit 
(metoda 
uderzenia) 

PN-EN 13588 [54] J/cm2 NPDa 0 

Stałość kon- 
systencji 
(Odporność  
na starzenie 
wg PN-EN 
12607-1  
lub -3 [31] 

Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 
Pozostała 
penetracja 

PN-EN 1426 [21] % ≥ 40 3 

Wzrost tem-
peratury 
mięknienia 

PN-EN 1427 [22] °C ≤ 8 3 

Inne 
właściwości 

Temperatura 
zapłonu 

PN-EN ISO 2592 
[63] 

°C ≥ 235 3 
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1 2 3 4 5 6 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura 
łamliwości 

PN-EN 12593 [29] °C ≤ -12 6 

Nawrót sprężysty 
w 25°C 

PN-EN 13398 [51] % ≥ 50 5 

Nawrót sprężysty 
w 10°C 

  NPDa 0 

Zakres 
plastyczności 

PN-EN 14023 [59] 
Punkt 5.1.9 

°C TBRb 1 

Stabilność 
magazynowania. 
Różnica 
temperatur 
mięknienia 

PN-EN 13399 [52] 
PN-EN 1427 [22] 

°C ≤ 5 2 

Stabilność 
magazynowania. 
Różnica 
penetracji 

PN-EN 13399 [52] 
PN-EN 1426 [21] 

0,1 mm NPDa 0 

Spadek 
temperatury 
mięknienia po 
starzeniu wg PN-
EN 12607-1  
lub -3 [31] 

PN-EN 12607-1 
[31] 

PN-EN 1427 [22] 
°C TBRb 1 

Nawrót sprężysty 
w 25°C po 
starzeniu wg PN-
EN 12607-1  
lub -3 [31] PN-EN 12607-1 

[31] 
PN-EN 13398 [51] 

% 

≥ 50 4 

Nawrót sprężysty 
w 10°C po 
starzeniu wg PN-
EN 12607-1  
lub -3 [31] 

NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 
 
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i 
wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy 
otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz 
układ cyrkulacji asfaltu. 

Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z 
termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło. 
Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i 
chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania 
polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

 
2.3. Kruszywo  
 
Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 
Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać 
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 tablica 4, 5, 6, 6a, 7. 

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, 
utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w 
urządzenia do aeracji. 

 
2.4. Środek adhezyjny 
 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, można zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość 
przyczepności określona według PN-EN 12697-11 [34], metoda C wynosiła co najmniej 80%. 

Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
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Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 

 
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału 
wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie 
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 
warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub 
aprobat technicznych. 
 
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni  należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe 
emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66] punkt 5.1 
tablica 2 i tablica 3. 
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 
materiałami mineralnymi.  
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” [1] pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania 
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” [1] pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów  
 
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
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Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 
rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali 
lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o ph ≤ 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od 
postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed 
ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki 
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w 
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a 
do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na 
mieszankę. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” [1] pkt. 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16P, AC22P, AC32P). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 6. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 7, 8, 9.  
 

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
podbudowy dla ruchu KR1÷KR6 [65] 

 Przesiew,   [% (m/m)] 
Właściwość AC16P 

KR1-KR2 
AC22P 

KR1-KR2 
AC16P 

KR3-KR6 
AC22P 

KR3-KR6 
AC32P 
KR3-KR-6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do od do 
45 - - - - - - - - 100 - 

31,5 - - 100 - - - 100 - 90 100 
22,4 100 - 90 100 100 - 90 100 65 90 
16 90 100 65 93 90 100 65 90 - - 

11,2 70 92 - - 65 85 - - - - 
8 50 85 42 72  76 42 68 33 53 
2 25 50 15 45 25 50 15 45 10 40 

0,125 5 13 5 13 4 12 4 12 4 12 
0,063 4 10 4 10 2,0 8 4 8 3 7 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) Bmin4,2 Bmin4,0 Bmin4,0 Bmin3,8 Bmin3,6 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana 
mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy 

pomnożyć przez współczynnik α  według równania:  

d

650,2

ρ
α =  

Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu  KR1 ÷ 
KR2 [65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  

13108-20 [48] 

Metoda i warunki badania AC16P AC22P 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 4 

Vmin 4,0 
Vmax  8,0 

Vmin  4,0 
Vmax  8,0 
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Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VFBmin 50 

VFBmin 74 

VFBmin 50 

VFBmin 74 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VMAmin 14 VMAmin 14 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem 
zamrażania, a) 

badanie w 25°C 

ITSR70 ITSR70 

a)
 Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1. 

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR3 ÷ 
KR4  [65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  

13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC16P 
AC22P 
AC32P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe a) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [38], metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-20, 

D.1.6,60°C, 10 000 cykli 

WTSAIR 1,0 

PRDAIR deklar 

WTSAIR 1,0 

PRDAIR deklar 

Odporność na 
działanie wody 

 
C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem zamrażania,  
badanie w 25°C b) 

ITSR70 ITSR70 

a)
 Grubość płyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm. 

b) 
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1. 

Tablica 9.  Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR5 ÷ 
KR6  [65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  

13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC16P 
AC22P 
AC32P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe a) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [38], 
metoda B  w powietrzu,  

PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli 

WTSAIR 0,6 

PRDAIR deklar 

WTSAIR 0,6 

PRDAIR deklar 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamrażania,  

badanie w 25°C b) 

ITSR70 ITSR70 

a) Grubość płyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury 
powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać 
odmierzone oddzielnie. 
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Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 
polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50  
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie 
powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w 
tablicy 10. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 
wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w 
wytwórni. 

Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 35/50 

Asfalt 50/70 

Wielorodzajowy 35/50 

Wielorodzajowy 50/70 

PMB 25/55-60 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 140 do 180 
 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie 
kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania 
między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) 
z zachowaniem dopuszczalnych różnic ich składu: 
- zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m), 
- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 
- zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m). 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego 
powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche 
Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartości podanych w 
tablicy 11. 

Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar łatą 4-
metrową lub równoważną metodą)  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoża pod warstwę 

podbudowy [mm] 
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania 

i wyłączania 
12 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

12 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i 
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

 
12 

Z, L, D Pasy ruchu 15 

 
Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) 
należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału 
podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
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W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
 
5.5. Próba technologiczna 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności 
Kierownika Projektu próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i 
w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 
ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować 
na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 
12697-27 [39]. 
Na podstawie uzyskanych wyników Kierownik Projektu podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
 
5.6. Odcinek próbny 
 
Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny 
celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.  
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym Kierownikiem Projektu. Powierzchnia 
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym 
Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania podbudowy. 
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu technologii 
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
 
5.7. Połączenie międzywarstwowe 
 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i 
ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego), przed ułożeniem 
warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w tablicy 12. 

Tablica 12. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża 

Układana warstwa 
asfaltowa 

Podłoże pod warstwę asfaltową 
Ilość pozostałego 
lepiszcza [kg/m2 ] 

Podbudowa z betonu 
asfaltowego 

Podbudowa tłuczniowa 0,7 - 1,0 
Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

0,5 - 0,7 

Podbudowa z chudego betonu lub 
gruntu stabilizowanego spoiwem 

0,3 - 0,51)  
0,7 - 1,02)  

1) zalecana emulsja o pH >4 
2) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania 

membrany poprawiającej połączenie oraz zmniejszającej ryzyko spękań odbitych 
 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy 
asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz 
przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem.  
 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w 
punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 
4.2. 
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Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 13. Temperatura 
otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i 
wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa podbudowy 0 + 5 

 
Właściwości wykonanej warstwy podbudowy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14. 

Tablica 14. Właściwości warstwy AC  

 
Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] 

AC16P,  KR1÷KR2  5,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,5 ÷ 9,0 

AC22P,  KR1÷KR2  7,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,5 ÷ 9,0 

AC16P,  KR3÷KR6  5,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,5 ÷ 8,0 

AC22P,  KR3÷KR6  7,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,5 ÷8,0 

AC32P,  KR3÷KR6  9,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,5 ÷ 8,0 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego 
sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach 
niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy 
brzegach warstwy). 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 
asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce 
ogumione.  
 

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” [1] pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Kierownika Projektu. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Uwagi ogólne 
 
Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Kierownik Projektu). 
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6.3.2. Badania Wykonawcy 
 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy 
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Kierownik Projektu może 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Kierownik Projektu 
może przeprowadzić badania kontrolne według pkt. 6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pkt. 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
 
6.3.3. Badania kontrolne  
 
Badania kontrolne są badaniami Kierownika Projektu, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu 
budowy zajmuje się Kierownik Projektu w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy 
Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 15. 

Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w 
razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w 
terenie zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
 
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka 
budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
Kierownik Projektu i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych 
nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% 
ocenianego odcinka budowy. 
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Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków częściowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
 
6.3.5. Badania arbitrażowe 
 
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze 
strony Kierownika Projektu lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało 
badań kontrolnych. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść 
przemawia wynik badania. 
 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
 
6.4.1. Uwagi ogólne 
 
Właściwości mieszanki należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania 
próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 
 
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
 
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego materiału na 
określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości 
podane w tablicy 16. 
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy 
przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Kierownik Projektu ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. 
Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego 
obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń 
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP 

Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 

6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia 

większa niż 1000 m2 lub 

≤ 10 

2.  –  mały odcinek budowy ≤ 10 

Niezależnie od średniej grubości, dla warstwy podbudowy grubość określona w pojedynczym oznaczeniu nie 
może być mniejsza od projektowanej grubości o więcej niż 2,5 cm. 
 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, 
nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to każdego pojedynczego 
oznaczenia danej właściwości. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 
 
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
 
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne 
podane w tablicy 14. 
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6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 
 
Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc 
wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana 
równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne [67].   
Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar 
należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż 
co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
 
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
 
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją  ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych 
pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, 
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i 
wykruszeń. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” [1] pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” [1] pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” [1] pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża, 
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− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

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

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne  
 

1. DM.00.00.00  Wymagania Ogólne 
 

10.2. Normy 
 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej 
ST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, 
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych 
w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu 
kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem 
metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: 
Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie 
wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, 
zagęszczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w 
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suszarce z wentylacją 
 
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –

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

Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda 
piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych – Część 1: 
Oznaczanie mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie 
bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody 

w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na 

sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas 
magazynowania metodą pozostałości na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza 
chemiczna 

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek 
mineralno-asfaltowych na działanie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów 
drogowych 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

łamliwości Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości 

parafiny – Część 1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

i 
 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: 
Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie 
gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie 
zawartości wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie 
powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie 
wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar 
temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie 
lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie 
próbek 
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40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie 
grubości nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu 
emulsji asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji 
emulsji asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH 
emulsji asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z 
emulsji asfaltowych przez odparowanie 

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

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: 
Beton asfaltowy 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: 
Badanie typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu 
sprężystego asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 
lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asfaltowych metodą testu wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 

modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności 

emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z 
kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii 
deformacji 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji 
kationowych emulsji asfaltowych 

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew 
na gorąco 

61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew 
na zimno 

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i 
palenia – Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda 
otwartego tygla Clevelanda 

 
10.3. Wymagania techniczne  
 
64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 
listopada 2010 r. 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -Zarządzenie nr 102 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009 
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10.4. Inne dokumenty 
 
67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 

Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    Strona  100          
                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    Strona  101          
                                 
 
 

M.05.20.01. NAWIERZCHNIA EPOKSYDOWO - POLIURETANOWA  
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni epoksydowo – poliuretanowych na kapach chodnikowych dla zadania: 
„REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO O JNI 01011338 NAD RZEKĄ BIAŁA W CIĄGU DROGI 
POWIATOWEJ NR 1526 W KM 6 + 703, O RELACJI KORFANTÓW – BIAŁA, W MIEŚCIE BIAŁA”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
Roboty obejmują: 
- przygotowanie powierzchni kap chodnikowych, 
- wykonanie nawierzchni kap chodnikowych grubości 5 mm, 
- przygotowanie powierzchni gzymsów, 
- wykonanie nawierzchni gzymsów grubości 5mm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.. 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne”. Do zastosowanych materiałów producent zobowiązany jest dołączyć kartę informacyjną 
produktu, w której podany jest opis produktu, jego właściwe zastosowanie (proporcje mieszania, itp.). 
 
2.2. Proponowany zestaw środków 
 
2.2.1. Środek gruntujący, polepszający przyczepność 
 
Żywica epoksydowa o niskiej lepkości. 
 
2.2.2. Warstwa wierzchnia 
 
Materiał chemoutwardzalny na bazie żywic epoksydowych i poliuretanowych o wysokiej odporności chemicznej 
i mechanicznej. 
 
2.2.3. Warstwa zamykająca 
 
Poliuretanowy materiał uszczelniający odporny na promienie ultrafioletowe. 
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 2.3. Składowanie materiałów  
 
Materiały uważane za niebezpieczne należy przechowywać w pomieszczeniach z wentylacją, generalnie: przy 
składowaniu należy przestrzegać środków bezpieczeństwa wydrukowanych na etykiecie.  
 
2.4.   Wymagania dla materiałów 
 
Materiały zastosowane do wykonania nawierzchni muszą posiadać Aprobatę Techniczną. 

2.4.1. Materiał do gruntowania  
 
Właściwości wymagane: niska lepkość, bardzo dobra penetracja podłoża, wysoka wytrzymałość na ściskanie (> 
65 MPa ) i na rozciąganie przy zginaniu (> 60MPa – dla żywicy) oraz twardość (wg Shorea > 80). 
 
 

2.4.2. Materiał na warstwę wierzchnią  
 
Właściwości wymagane: wysoka odporność chemiczna, wysoka odporność mechaniczna, wodoszczelność oraz  
twardość  (wg Shorea > 90), wytrzymałość na rozciąganie > 6,5 MPa, wydłużenie przy zerwaniu > 30%. 
 
2.4.3. Materiał na warstwę zamykającą  
 
Właściwości wymagane: wysoka odporność chemiczna, materiał elastyczny o wysokiej odporności na ścieranie, 
wytrzymałość na rozciąganie > 8 MPa, wydłużenie przy zerwaniu > 9%. 
 
2.4.4. Materiał uszczelniający 
 
Przewiduje się uszczelnienie z kitu trwale plastycznego, 2x2 [cm]. 
Materiały zastosowane do wykonania uszczelnienia musza posiadać Aprobatę Techniczną. 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego 
sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne”. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Kierownika Projektu w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w  STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Organizacja Robót 
 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 
 
5.3. Przygotowanie powierzchni 
 
Oczyszczenie strumieniowo-cierne powierzchni betonu, usunięcie zanieczyszczeń (tłuszczu i innych plam). 
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5.4. Wykonywanie nawierzchni 
 
Nanoszenie środka gruntującego odbywać się powinno na powierzchnię odpowiednio przygotowaną. 
Przygotowanie powierzchni do gruntowania: powierzchnia musi być dobrej jakości, równa – lekko szorstka, 
sucha  (wilgotność < 4%), oraz oczyszczona przez przedmuchanie sprężonym powietrzem z luźnych cząstek. 
Próba „pull-off” – wytrzymałość na odrywanie nie mniejsza niż 1.5 MPa. 

Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości, jak również zanieczyszczone olejami muszą być 
usunięte mechanicznie (piaskowanie, frezowanie, skucie). 

Przyjęto położenie środka gruntującego w 2 cyklach, nanoszonego na podłoże pędzlem lub szczotką poprzez 
wcieranie. Temperatura otoczenia i podłoża: min. 10°C;  max 30°C. 

Nanoszenie warstwy nawierzchniowej odbywać się może po wyschnięciu środka gruntującego – po około 24 
godz. (środek gruntujący nie może być lepki), nie później niż 7 dni. Nakładanie środka ręcznie używając 
szpachli ząbkowej, głębokość ząbków dostosowana do grubości warstwy (5 mm). Po rozłożeniu natychmiast 
wyrównać powierzchnię wałkiem okołowanym dodatkowo odpowietrzając mieszankę. 

Masa elastyczna powinna być w miarę możliwości nanoszona jednowarstwowo. W przypadkach wyjątkowych 
można nanosić w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę należy bezwzględnie posypać wysuszonym ogniowo 
piaskiem kwarcowym, a niezwiązane ziarna piasku dokładnie usunąć. Temperatura otoczenia i podłoża jak przy 
środku gruntującym. Nanoszenie warstwy zamykającej po 8-24 godz. w zależności od temperatury. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości 

Ogólne wymagania dotyczące jakości, podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Badania i pomiary kontrolne 

Zakres badań kontrolnych obejmuje: 

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie kart technicznych producenta, 

- kontrolę przygotowania powierzchni podłoża (zgodnie z pkt. 5), 

- kontrolę warunków atmosferycznych w trakcie nanoszenia, 

- sprawdzenie prawidłowości przygotowania mieszaniny składników  

 (wg kart informacyjnych produktu), 

- kontrolę grubości powłoki metodą niszczącą, 

- wizualną ocenę wykonanego zabezpieczenia - ocena jednorodności. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
 
Odbiór Robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- materiałów konstrukcyjnych użytych do wykonania zabezpieczenia 

- przygotowania podłoża do nanoszenia poszczególnych zabezpieczeń. 
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Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy 
zakończenia wszystkich Robót i spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, STWiORB 
oraz innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w Kontrakcie. 

Odbiór końcowy należy prowadzić łącznie z odbiorem obiektu.  

Przy odbiorze sprawdzeniu podlega: 

- atesty i świadectwa dopuszczenia, 

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

- protokoły wszystkich odbiorów Robót częściowych. 

W przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca 
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu. 

W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji dla wykonania nawierzchni 
epoksydowo - poliuretanowej, zgodnie z wymogami Zamawiającego, sztuką budowlaną, przepisami i normami, 
Dokumentacją Projektową oraz STWiORB. Podstawę płatności za Roboty stanowi całkowicie zakończony 
element (wykonany i odebrany). 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną i obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów,  

- przygotowanie podłoża,  

- wykonanie powłok (łączna grubość powłoki 5 mm),  

- pielęgnację powłok,  

- koszty badań i pomiarów, 

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu Robót. 

W cenie jednostkowej mieszczą się również odpady, ubytki i materiały pomocnicze. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-92/B-01814.     Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe 

        i żelbetowe – Metoda badań przyczepności powłok ochronnych. 

PN-85/B-04500.     Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-S-10040:1999    Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe  i sprężone. 

        Wymagania i badania. 

PN-87/C-89085/03.    Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie gęstości  (masy właściwej). 

PN-86/C-89085/06.    Żywice epoksydowe. Oznaczanie lepkości. 

10.2. Inne dokumenty 

Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich.  

Część I – wymagania.     IBDiM 2002. 
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D.07.10.01. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU  
  
1. WSTĘP  
  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „REMONT OBIEKTU 
MOSTOWEGO O JNI 01011338 NAD RZEKĄ BIAŁA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W 
KM 6 + 703, O RELACJI KORFANTÓW – BIAŁA, W MIEŚCIE BIAŁA”. 
  
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w p.1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 
Roboty, których dotyczy STWiORB, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  
tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas remontu zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 
odtworzenie pierwotnej organizacji ruchu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ”Wymagania ogólne”.  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczą ce robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,  
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót budowlanych:  
−  zabezpieczenia interesu osób trzecich;  
−  ochrony  środowiska;  
−  warunków bezpieczeństwa pracy;  
−  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;  
−  warunków organizacji ruchu;  
−  zabezpieczenia chodników i jezdni,  
podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  
1.6.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia 
podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  
2. MATERIAŁY 
  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne".  
  
2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materia łów 
 
Organizacja ruchu na czas budowy obejmuje:  
 -  oznakowanie poziome,  
 - oznakowanie pionowe,  
 - sygnalizację świetlną, 
 - urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 
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 a). tablice prowadzące (U-3c, U-3d) 
 b). zapory drogowe U20d 
 c). bariery betonowe jednostronna U-14b 
 d). bariery U14e 
  
Elementy oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym muszą spełniać następujące warunki:  
− wielkość znaków: duże,  
− słupki z rur stalowych ocynkowanych  średnicy 70 mm, malowane farbą poliwinylową, modyfikowaną w  
kolorze jasnoszarym,  
− słupki pod znaki należy wykonać w sposób zapobiegający przewróceniu,  
− tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie ręką, mocowane do 
słupków w sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka,  
− znaki drogowe z folią odblaskową typu 2, posiadającą aprobatę IBDiM.  
  
3. SPRZĘT  
  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  
3.2. Sprzęt do wykonania tymczasowej organizacji ruchu 
  
Roboty będą wykonywane przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.  
 
4. TRANSPORT  
  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  
4.2. Transport materiałów 
 
Wykonawca może wykorzystać dowolne  środki transportu, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
  
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz 
Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.  
Projekt jest wykonany dla planowanego zakresu robót. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę innego 
etapowania robót lub technologii nie pozwalającej na etapowanie przyjęte w projekcie, Wykonawca opracuje na 
własny koszt, organizację ruchu i przedstawi ją do akceptacji Kierownikowi Projektu. 
  
5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
Zakres robót obejmuje: 
 - ustawienie i montaż elementów organizacji ruchu przewidzianych w „Projekcie Organizacji Ruchu na 
czas remontu” oraz w Dokumentacji Projektowej.  
 - usunięcie tymczasowej  i przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne".  
  
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
 
Kontrola polega na wizualnym sprawdzeniu zakresu rzeczowego i zgodności wykonania Robót z Dokumentacją  
Projektową oraz wymiarowe sprawdzenie ustawienia oznakowania.  
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 7. OBMIAR ROBÓT 
  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne''.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru jest komplet (kpl.) wykonanej i odebranej tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z 
Dokumentacją Projektową.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT 
  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne".  
  
8.2. Sposób odbioru robót 
 
Przewiduje się odbiór ustawionej i sprawnie działającej tymczasowej organizacji ruchu, kontrolę jej sprawności 
w trakcie prowadzonych robót oraz odbiór końcowy demontażu elementów organizacji ruchu.  
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za niezgodne z  
Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne''.  
  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Płaci się za komplet (kpl.) całości wykonanej tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z określeniem podanym w 
p.7.  
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:  
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,  
- opracowanie własnego, dostosowanego do technologii i organizacji robót projektu organizacji ruchu na czas  
budowy wraz z jego zatwierdzeniem,  
- zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji,  
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z  
przyjętej technologii robót,  
- wyznaczenie usytuowania oznakowania,  
- ustawienie i montaż elementów tymczasowej organizacji ruchu,  
- demontaż elementów tymczasowej organizacji ruchu  
- wykonanie tymczasowej sygnalizacji  świetlnej oraz jej przekładanie (montaż i demontaż),  
- oczyszczenie terenu Robót,  
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń ,  
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
- odtworzenie pierwotnej organizacji ruchu. 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  
10.1. Normy 
 
Nie występują.  
  
10.2. Inne dokumenty 
 
- Instrukcja Oznakowania Robót Prowadzonych w Pasie Drogowym.  
- Wytyczne Projektowania Dróg. G.D.D.K i A.  
- Wytyczne Projektowania Ulic. G.D.D.K i A.  
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M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE 
M.11.01.00. ROBOTY ZIEMNE  
M.11.01.01. WYKOPY  
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów dla 
obiektów mostowych dla zadania: „REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO O JNI 01011338 NAD RZEKĄ 
BIAŁA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W KM 6 + 703, O RELACJI KORFANTÓW – 
BIAŁA, W MIEŚCIE BIAŁA”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
zdjęcie humusu,  wykonanie wykopów wraz z usunięciem wody z wykopów lub zabezpieczeniem wykopu przed 
napływem wody oraz umocnieniem ścian wykopów, jeśli zachodzi taka konieczność. 
Zakres prac dotyczy: 
- wykop pod wykonanie drenażu oraz amortyzatorów, 
- wykopy pod wykonanie izolacji na zimno, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia użyte w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”. 
 
1.4.1. Wykop płytki 
 
Wykop o głębokości nie przekraczającej 1 m. 
 
1.4.2. Wykop średni 
 
Wykop którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 
1.4.3. Wykop głęboki 
 
Wykop o głębokości przekraczającej 3 m. 
 
1.4.4. Ścianka szczelna (grodzica) 
 
Konstrukcja pomocnicza lub część składowa budowli, używana w celu zabezpieczenia stateczności ścian 
wykopów oraz w celu odgrodzenia się od wody gruntowej napływającej do wykopu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne’’. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.  
 
1.5.1. Zgodność z Dokumentacją 
 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i z zachowaniem wymagań 
niniejszej Specyfikacji. Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem 
w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Kierownika Projektu. 
Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie następujących danych geotechnicznych: 
- zaszeregowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02481:1998, 
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- badań geotechnicznych z Dokumentacji Projektowej zawierającej opis uwarstwień gruntów,  
 poziom wód gruntowych i powierzchniowych, 
- stanu terenu (znaki wysokościowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan  
 warstwicowy, zadrzewienie itp.). 
 
1.5.2. Odkrycia wykopaliskowe 
  
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania Robót ziemnych na przedmioty zabytkowe  
lub szczątki archeologiczne należy powiadomić Kierownika Projektu oraz władze konserwatorskie  
i Roboty przerwać na obszarze znalezisk do dalszej decyzji. 
 
1.5.3. Urządzenia i materiały nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej 
 
Jeżeli na terenie Robót ziemnych napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane  
w Dokumentacji Projektowej (urządzenia instalacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 
gazowe lub elektryczne) albo niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas Roboty należy przerwać, 
powiadomić o tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z 
instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiały nadające się do dalszego użytku należy 
powiadomić o tym Kierownika Projektu i ustalić z nim sposób dalszego postępowania. 
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu  na kurzawkę, Roboty ziemne należy przerwać i 
powiadomić Kierownika Projektu w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 
 
1.5.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu 
 
Przed przystąpieniem do Robót ziemnych Wykonawca Robót powinien przejąć od Kierownika Projektu punkty 
stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. 
Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, żeby nie nastąpiło ich 
uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, Roboty budowlane itp. Ochrona przyjętych punktów stałych 
należy do Wykonawcy Robót. W przypadku zniszczenia punktów pomiarowych należy je odtworzyć. 
Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawędzi wykopów powinno być wykonane na ławach ciesielskich lub 
podobnych urządzeniach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych Robót ziemnych. Wytyczenie 
zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez Kierownika Projektu i potwierdzone protokolarnie. 
 
1.5.5. Odwodnienie terenu 
 
Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, żeby było zapewnione łatwe i szybkie 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w każdej fazie Robót. 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje również odwodnienie wykopów poprzez odpompowanie wody. 
Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego nawodnienia gruntów w innych 
miejscach wykonywanych Robót ziemnych ani powodować szkód na terenach sąsiednich. 
 
1.5.6. Wykonywanie Robót ziemnych w warunkach zimowych 
 
W przypadku konieczności wykonywania Robót ziemnych w okresie obniżonych temperatur,  
Roboty te należy wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej  
pt. Wytyczne wykonywania Robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.  
Przez pojęcie "obniżonej temperatury" należy rozumieć temperaturę otoczenia niższą niż +50C. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne’’. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
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odpowiedniego do wykonywania Robót ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. 
Pompy lub inny sprzęt według uznania Wykonawcy, lecz zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
Użyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajności dla 
umożliwienia wykonania czynności podstawowej zgodnie ze STWiORB.  
W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze używanych urządzeń lub narzędzi  
nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości Robót, Kierownik Projektu może zażądać 
zmiany stosowanego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Materiały mogą być przewożone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiały 
należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem  
lub przemieszczaniem. 
 
4.3. Transport gruntu 
 
Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane  
przez Kierownika Projektu lub na odkład służący następnie do zasypania niezabudowanych wykopów.  
W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość podnóża skarpy 
odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
- na gruntach przepuszczalnych  - nie mniej niż 3,0 m, 
- na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0 m. 
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, żeby nie był hamowany dowóz materiałów do budowy  
i odbywał się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów. 
Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników: 
- objętości mas ziemnych, 
- odległości transportu, 
- szybkości i pojemności środków transportowych, 
- ukształtowania terenu, 
- wydajności maszyn odspajających grunt, 
- pory roku i warunków atmosferycznych, 
- organizacji Robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne wymagania wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie wykopów 
 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty ziemne. 
W Projekcie tym winny być zawarte rysunki robocze zabezpieczeń wykopów w oparciu o odpowiednie 
obliczenia statyczno-wytrzymałościowe. Metoda wykonywania Robót ziemnych powinna być dobrana w 
zależności od wielkości Robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich 
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich Robót i szybko 
zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 
Zaleca się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie większej niż 2,0 m,  
a koparką do 4,0 m. 
Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne  
tylko do głębokości 1,0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. Przy wykonywaniu wykopów  
w ściance szczelnej należy dokładnie oczyścić z gruntu brusy ścianki szczelnej od strony fundamentu. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości równej lub 
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większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować środki zabezpieczające 
przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli. Środki te powinny być podane w Dokumentacji Projektowej. 
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia należy porozumieć się z Kierownikiem Projektu celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
5.3. Pompowanie wody z wykopu 
 
Przed ułożeniem betonu wyrównawczego lub wykonaniem fundamentów posadowionych poniżej zwierciadła 
wody gruntowej należy obniżyć poziom wody gruntowej przez: 
- pompowanie wody bezpośrednio z wykopu ogrodzonego ścianką szczelną, 
- wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych  
 poza obrysem fundamentu, 
- wytworzenie depresji wody gruntowej innymi metodami. 
Celem właściwego wyboru metody obniżenia zwierciadła wody gruntowej należy posługiwać się poniższym 
rysunkiem pomocniczym z podanymi zakresami stosowania poszczególnych metod w zależności od uziarnienia 
gruntu: 
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 Wspólnym wymogiem dla wymienionych wyżej metod jest zapewnienie dobrego dopływu wody  
 i niedopuszczenie do wymywania drobnych cząstek z odwadnianego gruntu. 
 
5.4. Wymiary wykopów fundamentowych 
 
Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów budowli  
w planie, sposobu ich założenia, głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz  
do konieczności i możliwości zabezpieczenia zboczy wykopów. 
Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą: 
- w wymiarach w planie  ±10 cm, 
- dla rzędnych dna    ±5 cm. 
 
5.5. Składowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie 
 
Bez zabezpieczenia jego ścian, jeżeli zostanie zachowana minimalna odległość zgodnie z normą PN-B-
06050:1999, przy której nie zachodzi obawa obsuwania się gruntu. 
Bezpośrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunięciu  
się gruntu.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”. 
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6.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej.  
W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Natomiast w trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Sprawdzenie i odbiór Robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normą PN-B-06050:1999 - Roboty 
ziemne budowlane oraz  BN-83/8836-02. 
 
6.3. Kontrola w trakcie prowadzenia Robót 
 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać następujące 
elementy: 
- zgodność wykonywania Robót z Dokumentacją Projektową, 
- roboty pomiarowe, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- odwadnianie wykopów, 
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie wykopów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru jest 1metr sześcienny (m3). Ilość Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Kierownika Projektu i sprawdzonych w naturze. Obmiaru 
ilościowego usuniętego gruntu dokonuje się w stanie rodzimym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
 
Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy 
zakończenia wszystkich Robót i spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, STWiORB 
oraz innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w Kontrakcie. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły wszystkich odbiorów Robót zanikających. 
Jeżeli wszystkie badania dały wynik zgodny z Dokumentacją Techniczną oraz wymogami odpowiednich norm  
i STWiORB, to wykonane Roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku, gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane Roboty lub ich część należy uznać  
za niezgodne z wymaganiami normy, Dokumentacją i STWiORB. W tym przypadku Wykonawca obowiązany 
jest doprowadzić Roboty do zgodności z normą, STWiORB, Dokumentacją Techniczną i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
Odbiór końcowy winien być potwierdzony spisaniem protokołu odbioru. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji dla wykonania wykopów pod 
fundamenty, zgodnie z wymogami Zamawiającego, sztuką budowlaną, przepisami i normami, Dokumentacją 
Projektową oraz STWiORB. 
Podstawę płatności za Roboty stanowi całkowicie zakończony element (wykonany i odebrany).  
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- oczyszczenie terenu Robót, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
- zdjęcie humusu, 
- wykonanie wykopów, 
- odwóz urobku, 
- odwodnienie wykopów, 
- usunięcie ewentualnych szkód. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również odpady, ubytki i materiały pomocnicze. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
  PN-B-02481:1998   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

 PN-B-06050:1999   Roboty ziemne. Wymagania ogólne.   
  PN-S-02205:1998   Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
  PN-B-04452:2002   Geotechnika – Badania polowe. 
  BN-83/8836-02    Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
   PN-92/D-95017    Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne  
     wymagania i badania. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
 Warunki techniczne wykonywania ścianek szczelnych, Instytut badawczy Dróg i Mostów, zeszyt I-25 
 Wytyczne wykonywania Robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur, Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 1988. 
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M.11.01.04. ZASYPANIE WYKOPÓW I ROZKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM 
 
1.    WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zasypaniem wykopów i rozkopów z zagęszczeniem dla obiektu mostowego dla zadania : 
„REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO O JNI 01011338 NAD RZEKĄ BIAŁA W CIĄGU DROGI 
POWIATOWEJ NR 1526 W KM 6 + 703, O RELACJI KORFANTÓW – BIAŁA, W MIEŚCIE BIAŁA”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt.1.1.  
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1., mających na celu 
zasypanie wykopów i rozkopów z zagęszczeniem. 
Roboty, których dotyczy STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 
- zasypanie wykopów po wykonaniu izolacji, 
- zasypanie wykopów pod drenaż,  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
 

I = Pd/Pds 

 
gdzie: Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w [Mg/m³] 
 Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z Pn-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych w [Mg/m³], badania wykonać zgodnie z normą BN-77/8931-12. 
 
Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: 

U = d60/d10 
 
gdzie: d60 – średnica oczek sita przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 
 d10 – średnica oczek sita przez które przechodzi 10% gruntu [mm] 
 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów 
 
Ogólne wyamagania dotyczace materiałów podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

 
Do zasypania rozkopów skarp przewiduje się grunt uzyskany z tego rozkopu po stwierdzeniu jego przydatności 
do wbudowania w miejsce rozkopu i uzyskaniu dla tego zasypu parametrów podanych w Dokumentacjach 
Projektowych. 
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W przypadku jeżeli stwierdzi się, że grunt z rozkopu nie nadaje się do ponownego wbudowania w miejsce 
rozkopu, zasyp rozkopu należy wykonać gruntem z dowozu o odpowiednich paramatrach. 
Do zasypywania powinien być użyty grunt niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, 
darniniy, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów). 
Grunty rodzime mogą zostać uzyte do zasypania wykopów jeżeli spełniają odpowiednie warunki nie są to: 
grunty organiczne – o zawartości częsci organicznych >2 %, materiały agresywne w stosunku do budowli, 
wykazujace pęcznienie, odpady chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyżej 
100mm. 
W przypadku konieczności zasypania wykopów gruntem przepuszczalnym zgodnie z Dokumentacja Projektową, 
należy stsosowac piasek średni, piasek gruby, żwir, o uziarnieniu mieszanym z udzialem frakcji poniżej 
0,06mm, nie większym niż 15% wagowo. 
Jako grunt do zasypania rozkopów istniejących nasypów w obrębie klina odłamu nalęzy stosować grunt 
niespoisty, niewysadzinowy (piasek średni, piasek gruby, żwir, pospółki) o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5, a 
dla górnej warstwy o grubości min 50cm dodatkowo o współczynniku filtracji k 10 ≥6 x 10-5 m/s. 
Obszary zasypanaia o utrudnionym dostepie maszyn do zagęszczania powiny być wypełnione betonem klasy 
C8/10 lub gruntem stabilizowanym cementem. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne’’. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
 
Sprzęt używany do zasypywania wykopów i zagęszczania musi być zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny odbywać się tak 
aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą wymaganych właściwości. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczególowe wymagania dotyczace wykonani robót 

5.2.1. Zasypywanie rozkopów i wykopów 
 

Zasypywanie powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów 
obiektu i określonych robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania wykopów lub rozkopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów, gytii, 
namułów, roślinności oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. 
Jeżeli dno wykopu lub rozkopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna. 
Grunt użyty do zasypania wykopów lub rozkopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt 
rodzimy wokół wykopów lub rozkopów. 
Przy zasypywaniu rozkopów nasypów za przyczółkami (w obrębie klina odłamu wskazanego w 
Dokumentacjach Projektowych) należy osiągnąć następujące parametry gruntu po jego zagęszczeniu: 
- wskaźnik zagęszczenia    Is ≥ 1,0 
- ciężar objętościowy     γ ≤ 19kN/m³ 
- kąt tarcia wewnętrznego    Φ ≥ 32º 
Dla zasypów gruntem nieprzepuszczalnym (w miejscach wskazanych w Dokumentacjach Projektowych) 
wymagany jest wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 0,97. 
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Zasypkę gruntową należy układać równomiernie i zagęszczać warstwami o grubości umożliwiającej uzyskanie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenia dna rozkopu powinno spełniać wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is = 0,97. 
Jeżeli grunty w dnie rozkopu nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem nawierzchni 
należy je dogęścić do wartości Is = 1,0, jeżeli dno rozkopu stanowi bezpośrednie podłoże dla podsypki pod 
nawierzchnię. 
Jeżeli wartość Is nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć 
środki w celu ulepszenia gruntów, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości Is. Możliwe do 
zastosowania środki, o ile nie są określone w Dokumentacji Projektowej proponuje Wykonawca i przedstawia 
do akceptacji Kierownikowi Projektu. 

5.2.2. Zagęszczenie gruntu nasypowego 
Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych warstw 
winna wynosić: 
- przy zagęszczaniu lekkim walcami – max. 0,2m, 
- przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi – max. 0,4m. 
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, a wskaźnik 
zagęszczenia powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego.   
Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności optymalnej. 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 
- rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 

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

zagęszczającego, 
- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”. 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami PN-B-06050:1999 oraz PN-S-
02205:1998. 
Przed przystąpieniem do zasypywania wykopów należy sprawdzić stan wykopów: czy są oczyszczone ze śmieci, 
pozostałości po szalowaniu fundamentów. Ponadto należy sprawdzić rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do 
zasypania wykopów. Grunt powinien odpowiadać wymaganiom punktu 2 niniejszej Specyfikacji. 
Kontroli podlega również sposób zagęszczania gruntu zgodnie z punktem 5 niniejszej Specyfikacji. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru jest 1metr sześcienny (m3 ) przestrzeni wypełnionej gruntem zasypowym. Ilość robót określa 
się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Kierownika 
Projektu i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”. 
8.2. Szczególowe zasady odbioru robót 
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8.8.1. Program badań 
 
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 
a) sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, wymaganiami niniejszej STWiORB oraz sporządzonym 

przez Wykonawcę projektem organizacji robót, 
b) sprawdzenie wykonanych zasypów, 
c) sprawdzenie zagęszczenia dna wykopu. 
Badania należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzić w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy. 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych.  
Roboty zanikające należy wpisać do Dziennika Budowy. 
 
8.2.2. Ocena wyników badań 
 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z 
wymaganiami specyfikacji. 
W przypadku, gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami STWiORB. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty 
ziemne do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 
- dostarczenie gruntu rodzimego z odkładu, 
- badanie przydatności gruntu z wykopu lub rozkopu do ponownego wbudowania, 
- pozyskanie i transport gruntu na miejsce wbudowania w przypadku zasypu gruntem z dowozu, 
- oczyszczenie, odwodnienie wykopu i odprowadzenie wody, 
- przygotowanie i wbudowanie materiału wraz z jego zagęszczeniem i kontrolą, 
- nadanie skarpom wymaganych pochyleń i wysokości, 
- wypełnienie miejsc trudno dostępnych dla maszyn do zagęszczenia betonem C8/10 lub gruntem 

stabilizowanym cementem, 
- dogęszczenie dna wykopu, 
- uporządkowanie terenu wokół podpór. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 
PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-88/B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-77/8931-12    Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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M.12.00.00. ZBROJENIE 
M.12.01.00. STAL ZBROJENIOWA 
M.12.01.01. ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY AI - AIIIN 
 
1. W S T Ę P  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z przygotowaniem i 
montażem zbrojenia elementów betonowych konstrukcji obiektu dla zadania: „REMONT OBIEKTU 
MOSTOWEGO O JNI 01011338 NAD RZEKĄ BIAŁA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W 
KM 6 + 703, O RELACJI KORFANTÓW – BIAŁA, W MIEŚCIE BIAŁA”. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacje Techniczne stanowią  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1., mających na celu 
przygotowanie i montaż  zbrojenia. 
W zakres tych robót wchodzą: 
 a) przygotowanie zbrojenia, 
 b) montaż zbrojenia. 
Dotyczy: gzymsów oraz kap chodnikowych. 
Rozmieszczenia styków i zakładów dla prętów o długościach większych niż handlowe należy do obowiązków 
Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
 
1.5. Ogólne wymagania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych  robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz  z poleceniami Kierownika Projektu. 

  
2. M A T E R I A Ł Y  
 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
 
Do konstrukcji żelbetowych w obiektach objętych niniejszym Kontraktem stosuje się klasy i gatunki stali wg 
poniższej tabeli:  
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Klasy AI AII AIII AIIIN 
Gatunek: St3S-b* PB240** PB300** 18G2-b* 34GS* RB400W 

(BSt420S) 
RB500W*** 

(BSt500W) 

Rodzaj prętów 
okrągłych: 

 
gładka, 

 
gładka, 

 
gładka, 

żebrowana  
jednoskośnie 

żebrowana 
dwuskośnie 

żebrowana 
dwuskośnie 

żebrowana 
dwuskośnie 

Średnice [mm] 5.5 - 40 16 - 40 16 - 40 6 - 32 6 - 32 10 - 32 10 - 28 
Granica 
plastyczności 
[MPa] 

 
min240 

 
min240 

 
min300 

 
min335 

 
min410 

 
400 

 
min500 

Wytrzymałość na 
rozciąganie [MPa] 

 
370-460 

 
265 

 
330 

 
490 

 
590 

 
440 

 
550 

Wydłużalność [%] 24 20 16 20 16 12 12 
Próba na zginanie α = 180˚ 

d = 2a * 
Tab 3** Tab 3** α = 180˚ 

d = 3a * 
α = 90˚ 
d = 3a * 

Tab 5*** Tab 5*** 

 
 *  - wg normy PN-89/H-84023/06 
 ** - wg normy PN-ISO 6935-1 wraz z PN-ISO 6935-1/AK 
 *** - wg normy PN-ISO 6935-2 wraz z PN-ISO 6935-2/AK 
 

2.3. Własności mechaniczne i technologiczne stali 
 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-89/H-84023/06, PN-ISO 6935-1 (/Ak) oraz PN-ISO 6935-2 (/Ak). 
 
2.4. Wady powierzchniowe 
 

a) Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 
b) Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 

widoczne nieuzbrojonym okiem, 
c) 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 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 
 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

2.5. Magazynowanie stali zbrojeniowej 
 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 
według wymiarów i gatunków 

2.6. Podkładki dystansowe 
 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz wykonanych z 
tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być  przymocowane  do prętów zbrojenia. 

Nie dopuszcza się stosowania prętów stalowych jako podkładki dystansowe. 

3. SPRZĘT  
 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w wykonywanych   konstrukcjach powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym i odpowiadać wymaganiom STWiORB 
DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 
 
4. TRANSPORT  
 
Przy transporcie stali, jak również prefabrykatów zbrojeniowych, należy przestrzegać   zasady  obowiązujące   
w transporcie drogowym i kolejowym. 
Muszą być również spełnione wymagania Specyfikacji Technicznej STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 
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5. WYKONANIE  ROBÓT 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1.  Harmonogram prac 
 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będę wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2.2. Wykonywanie zbrojenia 
 
5.2.2.1 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 farba 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 późniejszych ich korozji. 
 
5.2.2.2 Przygotowanie zbrojenia 
 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku 
stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. 
Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN 91/S-10042. 
Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 
 
5.2.2.3 Montaż zbrojenia 
 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Montaż zbrojenia płyty 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. 
Nie należy spawać prętów zbrojeniowych w temperaturze niższej niż (-) 5˚C. 
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.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
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6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Dokumentacją 
Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi 
przed zabetonowaniem. 
 
6.2.1. Badania stali na budowie 
 
Nie ma konieczności badania stali zbrojeniowej spełniającej wymagania wg PN-91/S-10042. Do każdej 
dostawianej partii stali zbrojeniowej powinien być dołączony atest, w którym podane są informacje o klasie stali 
i jej podstawowych cechach. 

Każdą partię zbrojenia, po sprawdzeniu atestu, należy poddać kontroli cech zewnętrznych. 
W przypadku wątpliwości Kierownik Projektu może nakazać wykonanie dodatkowych badań kontrolnych. 
W przypadku stali o nieznanych właściwościach należy wykonać badania wytrzymałości na rozciąganie i 
granicy plastyczności oraz wydłużenia, na pięciu próbkach z każdej partii. 
W przypadku przewidywanego łączenia prętów przez spawanie w niskiej temperaturze, należy zbadać stal na 
udarność, przestrzegając warunku udarności PN-82/S-10052. 
 
6.2.2. Badania w czasie budowy 
 
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w Dokumentacji 
Projektowej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. 
Powinno się sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową: 
a) średnice użytych prętów, 
b) rozstawy prętów, 
c) rozstawy strzemion wzdłuż belek, 
d) odchylenia od przewidzianego projektem nachylenia względem poziomu, 
e) różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odgięć, 
f) otuliny zewnętrzne, 
g) powiązania zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania. 
Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą i taśmą, suwmiarką i 
porównanie z Dokumentacją Projektową. 
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 przeprowadzić 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. 
 
6.2.3. Tolerancje wykonania 
 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tab. nr 1. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. 
Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do podanych w 
Dokumentacji Projektowej nie powinna przekraczać 10mm.  
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3%. 
Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3mm. 
Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25mm. 
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. 
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Tabela nr 1 
 

parametr 
 

 
zakresy tolerancji 

 
dopuszczalna odchyłka 

 
cięcie prętów 
(L – długość cięcia wg projektu) 

dla L <6.00m 
dla L >6.00m 

20mm 
30mm 

odgięcia 
(odchylenia w stosunku do położenia określonego w 
projekcie) 

dla L<0.50m 
dla 0.50m<L<1.50m 

dla L>1.50m 

10mm 
15mm 
20mm 

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

 <5mm 

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

dla h<0.50m 
dla 0.50m<h<1.50m 

dla h>1.50m 

10mm 
15mm 
20mm 

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

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

5mm 
10mm 
20mm 
30mm 

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

b<0.25m 
b<0.50m 
b<1.50m 
b>1.50m 

10mm 
15mm 
20mm 
30mm 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką  obmiarową  jest 1 kg  zmontowanego zbrojenia. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną 
ilość [kg] zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic   pomnożoną odpowiednio 
przez ich ciężar jednostkowy [kg/mb].  Nie dolicza się stali użytej na  zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych niż wymaganych w projekcie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 
 
8.2.1. 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 wybudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań wg normy 
PN-91/H-04310. 
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8.2.2. Odbiór zamontowanego zbrojenia 
 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Kierownika Projektu oraz 
wpisany do Dziennika Budowy 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z Dokumentacją Projektową roboczymi 
rysunkami 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 Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 

− opracowanie Projektu organizacji i harmonogramu robót i uzyskanie akceptacji Kierownika Projektu, 
− zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
− oczyszczenie i wyprostowanie materiałów, 
− wygięcie, przycinanie, łączenie spawane „na styk” lub „zakład”, przy użyciu drutu wiązałkowego oraz 

montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, 
− dodatkowe ilości zbrojenia i spawy dla prętów dłuższych niż długości handlowe, 
− oczyszczanie 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 oraz wszelkie elementy pomocnicze. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 

 
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje żelbetowe, betonowe i sprężone. Wymagania i badania. 
PN-ISO 6935-1  Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2  Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
PN-EN ISO 15630-1 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 1: Pręty, walcówka i drut do  
      zbrojenia betonu. 
PN-EN ISO 15630-2 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 2: Zgrzewane siatki do   
      zbrojenia. 
PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93000  Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco.PN-82/H-93215 
      Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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M.13.00.00. BETON 
M.13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY 
M.13.01.01. BETON GZYMSÓW (B35) 
M.13.01.02. BETON KAP CHODNIKOWYCH (B45) 
 
1. WSTĘP  
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu projektowanego oraz 
Robót betonowych związanych z remontem obiektu mostowego dla zadania: „REMONT OBIEKTU 
MOSTOWEGO O JNI 01011338 NAD RZEKĄ BIAŁA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W 
KM 6 + 703, O RELACJI KORFANTÓW – BIAŁA, W MIEŚCIE BIAŁA”. 
Oznaczenie klas betonu użyte w dokumentacji projektowej zgodne jest z normą projektową dla obiektów 
mostowych PN-91/S-10042. Jako odpowiadające należy przyjmować klasy betonu zgodnie z normą                 
PN-EN 206-1 wg poniższej tabeli. 
 
Tabela nr 1 Oznaczenie klas betonu wg poszczególnych norm 

BETON wg PN-91/S-10042 (RGb) 
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 C55/67 

 
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 STWiORB 

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

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonów na potrzeby budowy obiektów mostowych.  

Niniejsza Specyfikacja zawiera wspólne wymagania dotyczące wszystkich konstrukcji z betonu.  
Zakres robót objętych specyfikacją: 
M.13.01.01. Beton gzymsów (B35) 
M.13.01.02. Beton kap chodnikowych (B45)  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami i poleceniami Kierownika Projektu.  
Wymagane jest aby beton był wykonywany zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne". 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Materiały stosowane do produkcji betonu winny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1:2003. 
 

2.2.1. Klasy  ekspozycji 

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

Element Klasy ekspozycji 
A Nadbudowa podpór, obetonowanie,  XC2, XD1, XF4 
C Skrzydła przyczółków XC4, XD2, XF4 
C ustrój nośny (kapa) XC4, XD3, XF4 
D Ustrój nośny (płyta) XC4, XD2, XF4 
E Płyta przejściowa XC4, XD2, XF4 
F Beton w-wy wyrównawczej X0 

 

2.2.2. Pozostałe wymagane parametry 

Poniższa tabela zawiera właściwości, które powinien spełniać beton: 
 

Parametr 
 

 
Wymagania 

 

 
Zgodnie z: 

 
maksymalny nominalny górny 
wymiar ziaren kruszywa 

16mm                       beton >C25/30  
PN-S-10040 31.5mm                    beton <C25/30 

klasa zawartości chlorków:   
- w konstrukcjach  żelbetowych nie większy niż Cl 0,40 Patrz 10.1 
- w konstrukcjach sprężonych nie większy niż Cl 0,20  
nasiąkliwość do 5% PN-S-10040 
wodoszczelność odpowiadająca przynajmniej 

stopniowi W8 większa od 0.8 MPa 
(wg PN-88/B-06250) 

 
PN-EN 12390-8 

zawartość powietrza nie mniej niż 4% PN-EN 206-1, PN-EN 12350-7 
mrozodporność ubytek masy nie większy od 5% 

spadek wytrzymałości nie większy 
od 20% 
po 150 cyklach zamarzania i 
odmrażania (F 150) 

 
 
PN-S-10040 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. 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 10m, 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. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
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4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

4.2.1. 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 wsypów. 

4.2.2.  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. 

4.2.3. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

4.2.3.1. 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. 

4.2.3.2. Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia  +15°C,  
- 70 minut przy temperaturze otoczenia  +20°C,  
- 30 minut przy temperaturze otoczenia  +30°C. 
Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi dopuszcza się przy zachowaniu następujących warunków: 
- masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji  plastycznej (6cm wg stożka opadowego), 
- szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1m/s, 
- kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° przy 
transporcie w dół, 
- przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do 
zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarnięty materiał powinien być 
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej, 
- odległość transportu nie przekracza 10m. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania Robót 

5.2.1. Wymagania podstawowe 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty betonowe. 

5.2.2. Roboty betonowe 

5.2.2.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez 
Kierownika Projektu dokumentacji technologicznej 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-S-10040, PN-EN 206-1. 

5.2.2.2. Układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni na którą spada, w 
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m) 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postanowień Specyfikacji i 
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dokumentacji technologicznej, a w szczególności:  
- mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 
pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
- do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne. 
a) 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 5-8cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym; 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,70m; 
b) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 
W przypadku przerwy w betonowaniu trwającej ponad 2 godziny wznowienie może nastąpić po przygotowaniu 
szorstkiej powierzchni stykowej na betonie starym oraz po oczyszczeniu i nawilżeniu tej powierzchni. 
c) 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. 

5.2.2.3Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

a) Temperatura otoczenia 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 
zamarznięciem.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C jednak wymaga to zgody 
Kierownika Projektu oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +10°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 15MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.2.2.4. 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. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

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. 
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5.2.2.5. Obróbka cieplna i pielęgnacja betonu w produkcji prefabrykatów 

Gdy temperatura otoczenia jest mniejsza niż +10°C 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. 15°C/godz., 
- max temperatura betonu podczas obróbki cieplnej nie większa od 80°C, 
- studzenie w formie z przykryciem paroszczelnym do uzyskania różnicy temperatur między powierzchnią 
betonu a otoczeniem nie większej niż 40°C. 
Przykładowo, gdy max. temp. obróbki cieplnej wynosi 80°C a temp. otoczenia wynosi około 10°C, wówczas 
czas trwania kolejnych faz będzie następujący: 
 - wstępne dojrzewanie min. 3 godz., 
 - podnoszenie temperatury około 5 godz., 
 - utrzymanie temperatury 80°C 4 godz., 
 - studzenie 2 godz. 

5.2.2.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni widocznych betonów obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, jednakowego koloru, bez zagłębień 
między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia są niedopuszczalne, 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu minimum 1cm, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
- kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas 
betonowania płyty zgodnie z Dokumentacją Projektową. Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas 
betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie 
powinno przekraczać 1,0cm, 
- gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, 
wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3mm lub wgłębienia do 5mm. 

5.3. Deskowania 

5.3.1. Zalecenia ogólne 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny) powinny być wykonywane 
według projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. 
Obliczenia przeprowadzić dla warunków podanych w następujących normach: 
- PN-92/S-10082   Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 
- PN-81/B-03150.01  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
       Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
- PN-81/B-03150.03  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.  
       Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 
- PN-82/S-10052   Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej  
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzględniać: 
- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
- obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć 
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki gdzie nie można 
zastosować połączenia na pióro i wpustu należy uszczelnić szczeliny pomiędzy deskami taśmami z tworzyw 
sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 
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oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 

5.4. Rusztowania  

5.4.1. Projekt rusztowań i jego zatwierdzenie 

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Kierownikowi Projektu szczegółowe projekty robocze rusztowań 
roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji. 
Projekt 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 projektem. 
Zaleca się, do Robót mostowych stosować rusztowania z elementów stalowych. Rusztowania stalowe powinny 
być opierane na fundamentach betonowych. 
Rusztowania konstrukcji mostowych powinny mieć możliwość regulacji wysokości.  
Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie stabilności ich 
konstrukcji. 
Przy sporządzaniu dokumentacji technicznej rusztowań należy przestrzegać zasad podanych poniżej i zawrzeć w 
niej m. innymi: 
- wielkość sił wewnętrznych i odkształcenia podpór i dźwigarów rusztowaniowych, określone dla najbardziej 

niekorzystnych przypadków obciążenia, a także wpływów temperatury  zwłaszcza  nierównomiernego 
nagrzania wysokich podpór. 

Przemieszczenia trwałe wyznacza się przyjmując , że w styku drewna z drewnem osiadanie wyniesie  7mm , a w 
każdym styku drewna z metalem  3mm. 
Osiadanie ażurowych konstrukcji stalowych nie powinno przekraczać 3mm na styk. 
Osiadanie piaskownicy nie powinno być większe niż  0.5cm. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarowe dla danego obiektu. 
Podniesienie wykonawcze z dokładnością do 1mm uwzględniające: 
- odkształcenia sprężyste rusztowania, 
- odkształcenia trwał rusztowania, 
- sprężyste odkształcenie przęsła od ciężaru własnego i obciążenia  ruchomego, 
- odkształcenia trwałe wywołane  skurczem  i  pełzaniem  betonu, 
- odkształcenia wywołane sprężeniem konstrukcji, 
- odkształcenia od temperatury. 
Określenie rodzaju konstrukcji rusztowań ze szczególnym uwzględnieniem stężeń. Kolejność montażu i 
demontażu oraz terminy usuwania poszczególnych podpór rusztowania. 
Opis przygotowania gruntu pod fundamenty, szczególnie prefabrykowane, spodziewane osiadania oraz  
zabezpieczenie przed odkształceniami spowodowanymi przemarzaniem gruntu. Miejsca , których przemarzanie 
powodowałoby deformacje należy ocieplić np. piaskiem. 
Program betonowania ustroju niosącego, w którym odcinki betonowania powinny być tak dobrane aby 
odkształcenia odpowiednich pól rusztowań były zakończone zanim beton zacznie twardnieć. W razie potrzeby 
należy przewidzieć zastosowanie środków opóźniających wiązanie betonu. Zamykanie przerw 
przeciwskurczowych nie może następować przed  pełnym odkształceniem się rusztowania. 
Akceptacja dokumentacji technicznej rusztowań przez Kierownika Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od pełnej 
odpowiedzialności za poprawne zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie rusztowań 
 

5.4.2. Warunki wykonania rusztowań 

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

5.4.3. Pomiary osiadania w czasie realizacji Robót 

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

5.4.4. Rozbiórka rusztowań 

W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyżej  +150C można dla betonów 
mostowych przyjąć następujące terminy rozformowania (rozdeskowania) : 
- 3 dni albo  RU15 >  10 MPa  dla usunięcia bocznych deskowań płyt i belek,     
- 6 dni albo  RU15 >  15 MPa  dla usunięcia bocznych deskowań filarów  
 i przyczółków słupowych i ścianowych. 
Usunięcie krążyn, rusztowań i podpór podtrzymujących deskowanie może być rozpoczęte nie wcześniej niż po 
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upływie : 
- 7 dni albo  RU15 >  20 MPa  dla płyt pomostu o rozpiętości do 3.0 m, 
- 14 dni albo RU15 > 25 MPa  dla płyt pomostu i elementów pomostu o  rozpiętości do 6.0 m oraz ścianek 
i płyty górnej dźwigarów skrzynkowych, 
- 28 dni dla elementów pomostu o większych rozpiętościach oraz dla ustrojów nośnych przęseł mostów. 
Rozbiórkę rusztowań  montażowych  i roboczych należy wykonać po wykonaniu wszystkich Robót dla których  
zostały przewidziane. 
 

5.4.5. Tolerancje wykonawcze dla rusztowań 

Dopuszczalne odkształcenie  elementów rusztowań stalowych, które mierzy się jako strzałkę  pomiędzy 
naciągniętą  struną, a poszczególnymi elementami  (t.j. ścianką rury, półką lub środnikiem kształtownika) są 
następujące: 
- dla części pionowych - 0,001L,  1,5 mm, 
- dla części poziomych - 0,001L,  1,5 mm. 
Dopuszczalne odchyłki  w średnicach  otworów  na śruby w elementach stalowych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm   - dla otworów do 20 mm, 
- 1,5 mm  - dla otworów powyżej 20 mm, 
- 1,0 mm  - dla owalności otworów (tj. różnicy pomiędzy największą i najmniejszą średnicą ), 
- 2,0 mm   - dla skośności otworów  oraz 3%  grubości łączonych elementów. 
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, 
- 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 obciążenia. 
 

5.4.6. Kontrola i odbiór rusztowań 

Rusztowania polegają: 
- badaniom i odbiorowi po wykonaniu montażu, 
- badaniom okresowym w czasie ich eksploatacji, które należy wykonywać zwłaszcza po ewentualnych 
awariach, po okresie silnych wiatrów i wysokich wód. 
Badania przeprowadza Kierownik Kontraktu wraz z Wykonawcą.  
 Badanie i odbiór po wykonaniu montażu obejmuje: 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie osi podłużnej o poprzecznej oraz ustawienia w pionie, 
- sprawdzenie podpór, 
- sprawdzenie rzędnych wysokościowych, 
- sprawdzenie połączeń na śruby, 
- sprawdzenie naciągów i stężeń, 
- sprawdzenie posadowienia, 
- sprawdzenie belek wieńczących jarzma, 
- sprawdzenie pomostu roboczego i poręczy, 
- sprawdzenie elementów podtrzymujących bezpośrednio konstrukcję obiektu, 
- sprawdzenie drabin do wejścia na rusztowanie, 
- sprawdzenie uziemienia rusztowań. 
Badanie rusztowań w czasie ich eksploatacji obejmuje: 
-  sprawdzenie wychylenia z pionu,  
-  sprawdzenie wielkości osiadania, 
-  sprawdzenie, czy nie powstały uszkodzenia i odkształcenia elementów konstrukcji, 
-  sprawdzenie połączeń na śruby, 
-  sprawdzenia podpór, 
-  sprawdzenie pomostów i poręcz. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości Robót 

6.2.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

6.2.1.1. Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w normie EN 206-1:2000. Badania winny obejmować sprawdzenie co najmniej: 
- właściwości cementu i kruszywa,  
- konsystencji mieszanki betonowej,  
- zawartości powietrza w mieszance betonowej, 
- wytrzymałości betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwości betonu,  
- przepuszczalności wody przez beton, 
- mrozoodporność. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania przez Wykonawcę planu kontroli jakości betonu, zawierającego 
m.in. podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów  
pobierania próbek do kontroli Jakości mieszanki i betonu. 
 

6.2.1.2. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą 
PN-EN 206-1:2003 i dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Kierownikowi Projektu wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, Wykonawca zobowiązany jest opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualnymi normami, niniejszą Specyfikacją oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1m³ (metr sześcienny) wbudowanego betonu klasy określonej w Dokumentacji 
Projektowej. Ilość betonu określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Kierownika Projektu i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiorom podlegają: 
- materiały użyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa itp.), 
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa, 
- beton wykonanych elementów konstrukcji. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu  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. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB DM.00.00.00.  ,,Wymagania Ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 
- opracowanie dokumentacji technologicznej, 
- opracowanie projektu deskowania i rusztowania z akceptacją Kierownika Projektu , 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem oraz ich rozbiórką, 
- utrzymanie deskowań i rusztowań w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu, 
- zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie zabezpieczeń w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadów deszczu w okresie niskich 
temperatur, 
- przedłożenie Kierownikowi Projektu dokumentów określających parametry zastosowanych materiałów łącznie 
z określeniem miejsca ich pozyskania, 
- badanie mieszanki i przedstawienie Kierownikowi Projektu wyników, 
- koszty związane z wykonywaniem spadków, złączy, itp., 
- przygotowanie, transport i wbudowanie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- koszty badań i pomiarów, 
- oczyszczenie terenu robót wraz z usunięciem odpadów. 
 
10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Rozporządzenia 

Dz. U. Nr 63 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 „W sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie” ze 
szczególnym uwzględnieniem Dział V Rozdział 3. 

10.2.  Normy 

10.2.1. Ogólne 

PN-S-10040:1999     Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
         Wymagania i badania 
PN-91/S-10042      Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
         Projektowanie. 

10.2.2. Cement 
 
PN-EN 196-1:1996     Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-2:1996     Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
PN-EN 196-3:1996     Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania  
         i stałości objętości 
PN-EN 196-5:1996     Metody badania cementu. Badanie pucolanowości cementów pucolanowych 
PN-EN 196-6:1997     Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 196-7:1997     Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania    
         próbek cementu 
PN-EN 196-8:2005     Metody badania cementu. Część 8: Ciepło hydratacji. Metoda rozpuszczania 
PN-EN 196-9:2005     Metody badania cementu. Część 9: Ciepło hydratacji.      
         Metoda semiadiabatyczna 
PN-EN 196-21:1997     Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku 
         węgla i alkaliów w cemencie 
PN-EN 196-21/Ak: 1997   Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku 
         węgla i alkaliów w cemencie; uzupełnienie krajowe dotyczące aparatury do
         oznaczania C02 
PN-EN 197-1:2002     Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
         cementów powszechnego użytku 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
         cementów powszechnego użytku (Zmiana A1) 
PN-EN 197-2:2002     Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 197-4:2005     Cement. Część 4: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
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         cementów hutniczych o niskiej wytrzymałości wczesnej 
PN-EN 14216:2005     Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące     
         cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji 
PN-73/B-04309      Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości 
PN-B-19707:2003     Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-84/M-47350      Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogólne wymagania i badania.  
 
10.2.3. Beton 
 
PN-EN 206-1:2003     Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 206-1:2003/A1:2005  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność   
         (Zmiana A1) 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 934-2:2002     Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. Część 2:       
         Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i  
         etykietowanie. 
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
         przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z  
         procesów produkcji betonu 
PN-EN 12350-1:2001    Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek 
PN-EN 12350-2:2001    Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą  
         opadu stożka 
PN-EN 12350-3:2001    Badania mieszanki betonowej. Część 3:          
         Badanie konsystencji metodą Vebe 
PN-EN 12350-4:2001    Badania mieszanki betonowej. Część 4:          
         Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności 
PN-EN 12350-5:2001    Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika
         rozpływowego 
PN-EN 12350-6:2001    Badania mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość 
PN-EN 12350-7:2001    Badania mieszanki betonowej. Część 7:           
         Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe. 
PN-EN 12390-1:2001    Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania    
         dotyczące próbek do badania i form 
PN-EN 12390-1:2001/AC:2004  Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 
         próbek do badania i form 
PN-EN 12390-2:2001    Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 
         wytrzymałościowych 
PN-EN 12390-3:2002    Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek     
         do badania 
PN-EN 12390-4:2001    Badania betonu. Część 4: Wytrzymałość na ściskanie.      
         Wymagania dla maszyn wytrzymałościowych 
PN-EN 12390-5:2001    Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek     
         do badania 
PN-EN 12390-5:2001/AC:2004  Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek     
         do badania 
PN-EN 12390-6:2001    Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
         próbek do badania 
PN-EN 12390-6:2001/AC:2004  Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
         próbek do badania 
PN-EN 12390-7:2001    Badania betonu. Część 7: Gęstość betonu 
PN-EN 12390-7:2001/AC:2004  Badania betonu. Część 7: Gęstość betonu 
PN-EN 12390-8:2001    Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 
PN-EN 12504-1:2001    Badania betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie,
         ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 
PN-EN 12504-2:2002    Badania betonu w konstrukcjach. Część 2:          
         Badanie nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia 
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące. Oznaczanie
         liczby odbicia 
PN-EN 12620:2004     Kruszywa do betonu 
PN-EN 12620:2004/AC:2004  Kruszywa do betonu 
PN-EN 13369:2004     Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 
PN-63/B-06251      Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
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PN-78/B-06264      Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne 
PN-B-06265:2004     Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, 
         właściwości, produkcja i zgodność 
PN-73/B-06281      Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych 
PN-80/B-10021      Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

10.2.4. Deskowania i rusztowania 

 
PN-M-48090:1996     Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów –   
          Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań 
PN-B-03163-1:1998     Konstrukcje drewniane – Rusztowania - Terminologia 
PN-B-03163-2:1998     Konstrukcje drewniane – Rusztowania - Wymagania 
PN-B-03163-3:1998     Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Badania przy odbiorze 
PN-M-47900-1:1996     Rusztowania stojące metalowe robocze – Określenia, podział i główne  
          parametry 
PN-M-47900-2:1996     Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania stojakowe z rur  
PN-M-47900-3:1996     Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania ramowe . 
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M.13.02.00. BETON  NIEKONSTRUKCYJNY 
M.13.02.02. BETON  NIEKONSTRUKCYJNY  B15  (C12/15) 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych  
z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego dla zadania: „REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO O JNI 
01011338 NAD RZEKĄ BIAŁA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W KM 6 + 703, O 
RELACJI KORFANTÓW – BIAŁA, W MIEŚCIE BIAŁA”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

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

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu niekonstrukcyjnego klasy -B15. 
 
Zakres Robót: 
 -  beton umacniający dno wykopu w miejscu ułożenia drenu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi w ST 
DM 00.00.00. „Wymagania Ogólne” i M.13.01.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne ". 
 
2. MATERIAŁY 
 
Beton klasy B15 wg PN-B –06250 (PN-88/B-06250) “Beton zwykły” (z utrzymaniem wymagań 
 i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie). 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Do 
przygotowania betonu dopuszcza się stosowanie betoniarek przeciwbieżnych; dozowanie wagowe. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wg- PN-S-96013 oraz  ST M.13.00.00 "Beton". 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty betonowe. 
Przed przystąpieniem do układania betonu, należy sprawdzić poprawność wykonania podłoża. Podłoże winno 
być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły, z 
zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg Dokumentacji Projektowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Roboty betonowe wg PN-S-96013 oraz ST.M.13.00.00. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową Robót jest metr sześcienny (m3) betonu. 
Ilość Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Kierownika Projektu i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz ostateczny wg ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Dla betonu wg PN-S-96013 oraz ST - M.13.00.00. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, dostarczenie  
i ułożenie mieszanki betonowej oraz jej pielęgnację. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-S-96013 Podbudowa z chudego betonu. Wymaga i badania. 
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M.13.06.00. BETON – ROBOTY TOWARZYSZĄCE 
M.13.06.01. KOTWY TALERZOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i wbudowania kotew do 
betonu w ramach zadania: „REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO O JNI 01011338 NAD RZEKĄ BIAŁA 
W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W KM 6 + 703, O RELACJI KORFANTÓW – BIAŁA, W 
MIEŚCIE BIAŁA”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

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

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
- kotew talerzowych punkt. wbudowanych w płytę i kapę chodnikową w rozstawie co 1,0 m. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00.  „Wymagania Ogólne”. 
 
Kotwa talerzowa – dwuczłonowy element służący do łączenia betonowych elementów konstrukcji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00.  „Wymagania Ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Materiał kotew – wg Aprobaty. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Czynności związane z wbudowaniem kotew wykonywane są ręcznie. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Kotwy powinny być transportowane i składowane w sposób nie powodujący uszkodzenia elementów oraz 
zanieczyszczenia elementów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00.  „Wymagania Ogólne”. 
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania Robót 
 
5.2.1. Wykonanie kotew 

Kotwy należy wykonać zgodnie z Aprobatą Techniczną oraz Dokumentacją Projektową. 
Krawędzie blach dociskowych kotew talerzowych stykające się z izolacją należy stępić po obwodzie blach. 

5.2.2. Wbudowanie kotew talerzowych 

Kotwy wbudowywane 
Dolne części kotew należy rozmieścić w dolnym łączonym elemencie przed jego zabetonowaniem zgodnie z 
rozstawem podanym w Dokumentacji Projektowej i trwale zastabilizować  ich położenie w taki sposób, aby w 
trakcie betonowania nie mogło wystąpić ich przemieszczenie. Blachę dociskową kotwy należy ustawić ściśle w 
górnej powierzchni betonu. 
Górna część kotew montuje się po ułożeniu izolacji z papy zgrzewalnej. Należy przy tym zapewnić ścisłe 
przyleganie blachy dociskowej do izolacji. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00.  „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości Robót 

Kontroli podlegają: 
- sprawdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego, 
- sprawdzenie rozmieszczenia dolnych części kotew, 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia górnych części kotew. 
 
Dopuszczalne odchyłki: 
- w rozmieszczeniu kotew w palnie ±2cm, 
- w usytuowaniu wysokościowym ±2mm (różnica poziomu blachy dociskowej i poziomu przylegającego 
do blachy betonu). 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00.  „Wymagania Ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 sztuka kotwy talerzowej wykonanej według punktu 5.2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00.  „Wymagania Ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru Robót 

Odbiorowi podlega każdy etap wykonania i wbudowania kotew po dokonaniu kontroli jakości zgodnie z 
punktem 6 niniejszej Specyfikacji. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00.  „Wymagania Ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji (w tym ładunków klejowych), 
- wykonanie warsztatowe kotwy, 
- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe, 
- transport i składowanie, 



 

    Strona  141          
                                 
 
 

- wykonanie otworów i ich oczyszczenie (dla kotew osadzanych na ładunku klejowym), 
- wbudowanie lub osadzenie w obiekt w miejsce wskazane w Dokumentacji Projektowej, 
- stabilizację położenia na okres betonowania. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

Według norm stosowanych przez Producenta. 
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M.15.00.00. IZOLACJE 
M.15.01.00. IZOLACJE  CIENKIE 
M.15.01.01. IZOLACJE  BITUMICZNE WYKONYWANE  NA  ZIMNO 
 
1.   WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
powierzchni stykających się z gruntem z zastosowaniem roztworów asfaltowych (np. Abizol R + 2 x Abizol P) 
dla zadania: „REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO O JNI 01011338 NAD RZEKĄ BIAŁA W CIĄGU 
DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W KM 6 + 703, O RELACJI KORFANTÓW – BIAŁA, W MIEŚCIE 
BIAŁA”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji konstrukcji obiektów (izolacje wykonywane na zimno). W zakres robót wchodzi wykonanie 
robót izolacyjnych następujących elementów obiekt: 
- wewnętrzne powierzchnie betonowe odsłonięte przy wykonywaniu robót ziemnych pod ułożenie 
drenu i amortyzatorów (skrzydła i nogi ramy), 
- zewnętrzne powierzchnie betonowe, pas 100 cm (50cm nad i pod powierzchnią istniejącego terenu). 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Roztwór asfaltowy – (np. Abizol R, Abizol P) 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
 
Izolacja nawierzchni stykających się z gruntem 
- roztwór asfaltowy rzadki (np. Abizol R), 
- roztwór asfaltowy półgęsty (np. Abizol P). 
Doboru rodzaju roztworu asfaltowego dokonuje Wykonawca i przedkłada do akceptacji Kierownikowi Projektu. 
Właściwości zastosowanego roztworu winny być zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez 
Producenta oraz z PN-90/B-24620. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
 
Sprzęt do wykonania izolacji roztworem asfaltowym dobiera Wykonawca w zależności od sposobu 
wykonywania Zabezpieczenia, co podlega akceptacji przez Kierownika Projektu. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu ręcznym można używać wałków 
lub szczotek. Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie 
natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
 
Roztwór asfaltowy przewozić w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywanie Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
 
5.2.1. Wymagania podstawowe 
 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót oraz 
projekt technologiczny, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 
 
5.2.2. Zgodność z Dokumentacją Projektową 
 
Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentacjami Projektowymi. Odstępstwa od 
Dokumentacji Projektowej muszą być udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i 
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych efektów 
działania oraz uzyskania zgody Kierownika Projektu na zamianę. 
 
5.2.3. Warunki wykonania izolacji 
 
Do robót można przystąpić po zakończeniu okresu pielęgnacji betonu wg Specyfikacji M.13.00.00. 
Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 4ºC w momencie układania. 
 
5.2.4. Podłoże pod izolację 
 
Podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe, czyste i suche (wilgotność betonu nie może 
przekraczać 4%). 
Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, a także 
brakiem wystających ziaren kruszywa itp. dopuszczalne są lokalne nierówności do 3mm lub wgłębienia do 
5mm. W momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna być odkurzona i 
odtłuszczona, a sam beton suchy. W przypadku dużych zanieczyszczeń powierzchni betonu należy ją 
wypiaskować i dokładnie odkurzyć przy pomocy sprężonego powietrza. 
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystające części skute i 
wyszlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić zaprawą naprawczą, mniejsze zagłębienia należy 
zaszpachlować kitem trwale plastycznym. 
 
5.2.5. Gruntowanie podłoża 
 
Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem wykonać należy roztworem asfaltowym 
rzadkim (np. Abizolem R). 
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5.2.6. Wykonanie izolacji 
 
Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać jako dwuwarstwową z roztworu asfaltowego 
półgęstego (np. Abizolu P). 
Wykonanie może być ręczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza. 
Nakładanie roztworu asfaltowego półgęstego może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. 
Nakładanie drugiej warstwy roztwory asfaltowego półgęstego może nastąpić po wyschnięciu pierwszej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
 
6.2.1. Kontrola jakości 
 
Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 
- sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania, 
- sprawdzeniu jakości gruntowania, 
- sprawdzeniu ilości zużytych materiałów w poszczególnych warstwach zgodnie z instrukcją Producenta, 
- kontroli ilości warstw. 
 
6.2.2. Opis badań 
 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar 
wymiarów liniowych izolacji. 
Sprawdzenie materiałów należy dokonać poprzez sprawdzenie dostaw i opisów opakowań. 
Sprawdzenie jakości podłoża należy wykonać za pomocą łaty o długości 4 m przyłożonej w dowolnie 
wybranych miejscach na każde 20m² powierzchni sprawdzając z dokładnością do 1mm zgodność z warunkami 
przygotowania podłoża wg punktu 5.4. niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku 
Budowy stwierdzając zgodność z punktem 5.2.3. Specyfikacji. 
 
6.2.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 
 
Sprawdzenie dokonuje się wzrokowo dla każdej z wykonanych warstw. Sprawdza się, czy cała powierzchnia 
betonu podlegająca zabezpieczeniu pokryta została roztworem, czy nie występują pęcherze lub brak przylegania 
nanoszonej warstwy. 
Ponadto sprawdzić należy ilość zużytego materiału i liczbę nałożonych warstw zgodnie z punktem 6.2.1. 
 
6.2.4. Ocena wyników badań 
 
Jeżeli wyniki badań przewidzianych w punkcie 6.2.3. są pozytywne – wykonanie robót izolacyjnych należy 
uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 
W razie stwierdzenia rozbieżności w warunkach zużycia materiałów dla danej warstwy lub niestarannego 
wykonania, należy dokonać natychmiastowych poprawek lub wykonać dodatkową warstwę. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej izolacji powierzchni.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru 
 
Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza się jeden protokół 
odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu. 
W protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających (dodatkowych). 
Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące: 
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
- sprawdzenie dostarczonych materiałów, 
- sprawdzenie podłoża pod izolację, 
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 
Do obioru robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
- świadectwa dostaw materiałów, 
- protokół odbiorów częściowych, 
- zapisy w dzienniku budowy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu obiektu, 
- ułożenie poszczególnych warstw zgodnie z niniejszą Specyfikacją i Dokumentacją Projektową, 
- zakłady, odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy, 
- wykonanie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych, 
- koszt opracowania projektu organizacji i harmonogramu robót, 
- oczyszczenie terenu robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 

PN-90/B-24620   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
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M.15.02.00. IZOLACJE  GRUBE 
M.15.02.01. IZOLACJA USTROJU NIOSĄCEGO Z PAPY ZGRZEWALNEJ 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji płyty 
pomostowej ustroju niosącego obiektu mostowego z zastosowaniem papy zgrzewalnej dla zadania: „REMONT 
OBIEKTU MOSTOWEGO O JNI 01011338 NAD RZEKĄ BIAŁA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 
NR 1526 W KM 6 + 703, O RELACJI KORFANTÓW – BIAŁA, W MIEŚCIE BIAŁA”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1., mających na celu  
wykonanie: 
-  izolacji płyty pomostowej ustroju niosącego  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi 
w STWiORB DM.00.00.00.  „Wymagania Ogólne”. 
 
Papa zgrzewalna – materiał hydroizolacyjny rolowy, o osnowie powleczonej obustronnie bitumem, z 
przystosowaną do zgrzewania z podłożem warstwą dolna. 
 
Izolacja – materiał hydroizolacyjny pokryty obustronnie bitumem. 
 
Bitumiczny środek gruntujący – jednorodna ciecz w czarnym kolorze stosowana do gruntowania powierzchni 
betonu przed ułożeniem izolacji ze zgrzewalnego materiału izolacyjnego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB  DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
 
2.2.1. Rodzaje materiałów 
 
Do wykonania systemu izolacyjnego należy stosować następujące materiały: 
- bitumiczny środek gruntujący, 
- izolację bitumiczną (papę zgrzewalną). 
 
2.2.2. Wymagania podstawowe 
 
Papa zgrzewalna posiadająca aktualna Aprobatę Techniczną wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
(IBDiM). 
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Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej: 
- wytrzymałość na rozciąganie, 
- przesiąkliwość i nasiąkliwość 
- zachowanie elastyczności w niskiej temperaturze. 
Producent powinien wystawić świadectwo jakości na produkowana papę, które powinno posiadać klauzulę 
dopuszczenia do stosowania wystawiona przez IBDiM. 
Producent na żądanie Zamawiającego 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. 
 
2.2.3. Wymagania dotyczące środka gruntującego 
 
Do izolacji pomostu obiektu mostowego należy stosować pokrycie bitumiczne spełniające wymagania podane w 
Tabeli 1. 
 
Tabela 1.   Wymagania dla środka gruntującego. 
Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
1. Wygląd zgodny* 
2. Lepkość mierzona 15-50 
3. Wysuszenie po 12 godzinach pozytywne 
4. Zawartość wody ≤ 0,5% 
 
* Roztwór gruntujący musi być jednorodną cieczą koloru czarnego, bez zawiesin, osadów czy zanieczyszczeń 
mechanicznych. 
 
2.2.4. Wymagania dotyczące papy zgrzewalnej 
 
Należy stosować papę zgrzewalną, która nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji. 
Papa zgrzewalna posiadająca aktualną Aprobatę Techniczną wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
(IBDiM). 
Podstawowe cechy fizyczne papy  zgrzewalnej zgodne z tabelą 2. 
Producent powinien wystawić świadectwo jakości na produkowana papę. 
Producent na żądanie Zamawiającego 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. 
Papa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w poniższej tabeli. 
 
Tabela 2. Wymagania dla papy zgrzewalnej 
Lp. Właściwości Jednostka Wymaganie 
1. Wygląd  zgodny* 
2. Długość arkusza papy mm L ± 1% L 
3. Szerokość arkusza papy cm S ± 1% S 
4. Grubość materiału 

- grubość warstwy bitumu pod osnową 
mm 
mm 

≥ 5 
≥ 3 

5. Giętkość w niskich temperaturach temp. [ºC] 
śr. wałka Φ [mm] 

≤ -5,0 
Φ 30 

6. Przesiąkliwość MPa ≥ 0,5 
7. Nasiąkliwość % ≤ 0,5 
8. Odporność na działanie wysokiej temperatury 

(bez spłynięć) 
ºC/h 100ºC / 2h 

9. Siły zrywające przy rozciąganiu 
- wzdłuż 
- w poprzek 

 
N 
 

 
≥ 800 
≥ 800 

10. Wydłużenie przy zerwaniu 
- wzdłuż 

 
% 

 
≥ 30 
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- w poprzek ≥ 30 
11. Wytrzymałość na rozdarcie 

- wzdłuż 
- w poprzek 

 
N 

 
≥ 150 
≥ 150 

12. Przyczepność do podłoża betonowego (metoda 
„pull-off”) 

N/mm² ≥ 0,4 
(w temp. 20ºC±2) 

1) Badanie wg opracowania IBDiM „Metody badań i oceny izolacyjnych materiałów rolowych i mastyksów”. 
 
* Materiał izolacyjny nie może mieć dziur ani fałd i powinien mieć proste brzegi. Materiał izolacyjny musi być 
równomiernie pokryty posypką. Nie mogą ustąpić uszkodzenia spowodowane sklejeniem materiału 
izolacyjnego, gdy rolka jest zwinięta. 
  
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
 
Roboty wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnego z instrukcja producenta zaaprobowana 
przez IBDiM. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
 
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je w pozycji stojącej na paletach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
 
5.2.1. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty izolacyjne. 
 
5.2.2. Zgodność z Dokumentacją Projektową 
 
Izolacje powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB 
 
5.2.3. Warunki układania izolacji 
 
Roboty izolacyjne należy wykonywać w okresie od l kwietnia 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 oraz przy silnym wietrze. 
Roboty izolacyjne powinny być wykonane 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. 
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5.2.4. 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 jezdnia jak i na chodnikach nie powinny być mniejsze niż 2%.    
Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości 
powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać l0mm. 
Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, 
wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm. 
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 Ø50mm 
powinna wynosić nie mniej niż 1,5MPa 
 
5.2.5. Gruntowanie podłoża 
 
Gruntowanie podłoża powinno się wykonać przy użyciu firmowego 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 ani kołowego po zagruntowanych 
powierzchniach. 
W przypadku gruntowania podłoża żywicami syntetycznymi przyczepność warstwy gruntującej do podłoża 
określona metodą „pull-off” powinna wynosić nie mniej niż 1,0 MPa w obiektach remontowanych i 2,0 MPa w 
obiektach nowych. 
Należy wykonać jedno oznaczenie na każde 100m² podłoża, ale nie mniej niż 5 oznaczeń dla jednego obiektu. 
 
5.2.6. Układanie izolacji 
 
Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą IBDiM.  
Przed rozpoczęciem układania arkuszy izolacji bitumiczny środek gruntujący musi być w pełni utwardzony. 
Arkusze na budowie należy składować w suchym miejscu w pozycji stojącej. Minimalna temperatura arkuszy 
wynosi 5ºC. Temperatura betonu powinna być wyższa niż 0ºC. 
Roboty należy rozpocząć w najniższym punkcie osi podłużnej obiektu mostowego. Pierwsza rolka izolacji jest 
układana prostopadle do osi podłużnej obiektu i, po umieszczeniu wałka, rozwijana po kawałku do tyłu. Do 
podgrzania izolacji używa się palnika propanowego. Źródło ciepła 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. Boczny szew jest dodatkowo dociskany za pomocą odpowiedniego 
narzędzia drewnianego. 
Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć na obiektach mostowych bez krzywizn 15% a na 
obiektach z krzywiznami 20% więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia. 
Zakład podłużny między dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być węższy niż 80mm, natomiast 
zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić 150mm. 
Celem uniknięcia nałożenia się czterech warstw izolacji układa się całość rolki na przemian z połową jej 
długości, czyli dla przykładu 4m długości arkusz jest układany po 8m lub odwrotnie. 
Początek rolki mocuje się za pomocą ręcznego palnika a całą rolkę ustawiamy zgodnie z ukształtowaniem 
obiektu. 
Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce podporęczowej) należy wykonać przy 
użyciu arkusza o szerokości 50cm (polowa szerokości rolki). 
W przypadku jednak stosowania epoksydów izolacyjnych, papę układa się w odległości 10mm od krawężnika, a 
następnie przy pomocy wałka malarskiego nanosi się epoksyd na ścianę krawężnika i na położoną izolację 
(zakład 150mm). Wymieniona odległość 10mm jest ważna, aby zapewnić miejsce na wypływ rozgrzanego 
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bituminu. 
 
5.2.7. Podgrzewanie izolacji  
 
Warunkiem skutecznego zagrzewania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne 
połączenie. Wtopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ca 10 ÷ 20mm 
oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak najszybszym terminie położyć 
zaprojektowaną nawierzchnię asfaltową, aby ograniczyć czas wystawienia izolacji na działanie czynników 
atmosferycznych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.l. Ogólne zasady kontroli jakości  
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości  
 
6.2.1. Kontrola jakości 
 
Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 
prowadzenia. 
Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, znikający charakter robót oraz dokumentacyjną formę protokołu, 
Wykonawca powinien wykazać szczególną dbałość o nadzór i kontrolę robót. 
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 Specyfikacją. 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. 
 
6.2.2. Opis badań 
 
a) Sprawdzenie zgodności z Dokumentacja projektową należy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych robót izolacyjnych z Dokumentacją projektową i opisem technicznym według wymagań z punktu 5 
niniejszej Specyfikacji oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru 
wymiarów liniowych z dokładnością do 0,5cm. 
b) Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie ich zaświadczeń jakości, zapisów w 
Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej oraz z norma PN90/B04615 „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. 
c) Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 4,0m, przyłożonej w 
3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20m² powierzchni podkładu i przez pomiar jego odchylenia od łaty z 
dokładnością do 1mm na zgodność z wymaganiami 5.2.4. niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie wykonywane metodą „pull-off” przy średnicy krążka 
próbnego Ø50mm wg zasady: 1 oznaczenie na 25m² izolowanej powierzchni i min.5 oznaczeń wg  
PN-92/B-01814. 
Wyniki badań powinny być zgodne z przedstawionymi w punktach 5.2.4. i 5.2.5.niniejszej Specyfikacji. 
d) Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku 
Budowy na zgodność z wymaganiami punktu 5.3. niniejszej Specyfikacji. 
 
6.2.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 
 
a) Sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 
drewnianego przez  lekkie opukiwanie warstwy izolacyjnej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-
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20m² powierzchni izolacji. 
Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nie przyleganiu i nie związaniu izolacji z podkładem. 
b) Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok bitumicznych należy przeprowadzić wzrokowo w czasie ich 
wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę ich warstw. 
c) sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok z materiałów rolowych należy przeprowadzać w trakcie 
wykonywania izolacji, kontrolując stosowanie właściwych materiałów, wielkość zakładów oraz dokładność 
przyklejania do podłoża zgodnie z  wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB. 
d) Sprawdzenie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych, osadzenia urządzeń odwadniających i 
zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić w trakcie wykonywania izolacji, kontrolując 
zachowanie wymagań zawartych na Dokumentacji Projektowej oraz w katalogu Detali Mostowych Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, opracowanie „Transprojekt” Warszawa. 
 
6.2.4. Ocena wyników badań 
 
Jeżeli badania przewidziane w 6.2.2. dadzą wynik dodatni – wykonanie robót izolacyjnych należy uznać za 
zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 
W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne uznać za 
niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 
W razie uznania robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji, komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z 
wymaganiami niniejszej Specyfikacji i nakazać ponowne ich wykonania albo nakazać wykonanie poprawek, 
które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2) izolowanej powierzchni płyty pomostowej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru  
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
 
Odbiory należy przeprowadzać dla każdej warstwy pokrycia osobno – przy czym sporządza się jeden protokół 
odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. 
W protokole odbioru należy odnotować fakt dokonywania poprawek określając ich rodzaj i miejsce. 
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. 
Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie jakości materiałów,  
- protokoły odbiorów częściowych, 
- zapisy w Dzienniku Budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 



 

    Strona  153          
                                 
 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 
- zakup i dostarczenie materiałów i pozostałych czynników produkcji, 
- przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu, 
- ułożenie izolacji zgodnie ze Specyfikacją i Dokumentacją Projektową, 
- zakłady, odpady i ubytki materiałowe, 
- wykonanie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań, pomostów roboczych i namiotów, 
- koszt opracowania projektu organizacji i harmonogramu robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
 
10.2. Inne przepisy 
 
Metody badań i oceny izolacyjnych materiałów rolowych i mastyksów, IBDiM, Warszawa. 
Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z pap samoprzylepnych na drogowych obiektach mostowych, 
IBDiM, Warszawa, 1991. 
Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach 
mostowych, IBDiM, Warszawa, 2005. 
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M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 
M.19.01.01. KRAWĘŻNIK KAMIENNY MOSTOWY 
 
1.    WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu 
krawężników dla zadania: „REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO O JNI 01011338 NAD RZEKĄ BIAŁA 
W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W KM 6 + 703, O RELACJI KORFANTÓW – BIAŁA, W 
MIEŚCIE BIAŁA”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt1.1 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1., mających na celu 
wykonanie mostowych krawężników kamiennych. 
 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
ustawienie krawężników mostowych kamiennych na obiekcie, poza obiektem oraz wypełnieniem szwu 
dylatacyjnego i spoin masą uszczelniającą. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,  
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu.  
 
2. MATERIAŁY 
 
 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB DM.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
 
2.2.  Materiały do wykonania robót 
 
2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  
 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiORB. 
 
2.2.2. Stosowane materiały 
 
Przy ustawianiu krawężników na podlewce można stosować następujące materiały: 
- krawężniki kamienne, 
- podlewka z zaprawy niskoskurczowej lub grysu jednofrakcyjnego, 
- stal na kotwy, 
- klej do wklejania kotew, 
- materiały uszczelniające. 
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2.2.3. Krawężniki kamienne 
 
2.2.3.1. Zasady ogólne 
 
Należy stosować krawężniki kamienne, dla których Wykonawca przedstawi Polską Normę lub aprobatę 
techniczną wydaną przez IBDiM. Poza tym krawężnik powinien spełniać wymagania podane w 
„Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie” [20], zwanym dalej 
Rozporządzeniem. 
Typ krawężnika i jego wymiary powinny być określone w dokumentacji projektowej. 
 
2.2.3.2. Wymagania wobec krawężników 
 
Poniżej przedstawiono wymagania dla krawężnika i materiału kamiennego, z którego powinien być wykonany, 
zgodnie z PN-B-11213:1997 [3]: 
 
a) Wymagania dotyczące materiału kamiennego 
 
Bloki materiału kamiennego ze skał magmowych, osadowych lub metamorficznych, przeznaczone do produkcji 
krawężników mostowych kamiennych, powinny odpowiadać klasie I i II wg PN-B-11213:1997 [3] i 
wymaganiom podanym w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania fizyczne i wytrzymałościowe materiału kamiennego 
 
Lp. Właściwości Jednostka Klasa 
  miary I II III 
1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie 

powietrznosuchym, co najmniej 
MPa 130 100 60 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego w stanie 
powietrznosuchym, nie więcej niż 

mm 2,5 5,0 7,5 

3 Nasiąkliwość, nie więcej niż % 0,5 1,5 3,0 
4 Mrozoodporność, ubytek masy po                 

25 cyklach 
% 0 0 0 

 
b) Wygląd zewnętrzny krawężników 
 
Wygląd zewnętrzny krawężników powinien odpowiadać następującym wymaganiom: 
- krawężnik powinien mieć ścięcie od strony jezdni powyżej poziomu nawierzchni, o pochyleniu nie 

większym niż 2,5:1 i nie mniejszym niż 4:1, 
- zastosowany krawężnik powinien spełniać wymagania normy PN-B-11213:1997 [3] dla krawężników 

mostowych, bądź aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM, 
- wymiary krawężnika ze ścięciem wg normy PN-B-11213:1997 [3] (rysunek w załączniku 1) zostały podane 

w tablicy 2, 
 

Tablica 2. Wymiary krawężnika mostowego rodzaju A (ze ścięciem) 
 

 
Lp. 

Oznaczenie wymiaru 
(wg rysunku) 

 
Wymiary, mm 

Dopuszczalna 
odchyłka wymiaru, 
mm 

1 h 230 180 ± 20 
2 b 200 200 ± 3 
3 c 40 40 ± 2 
4 d 120 100 ± 2 
5 l Od  800 do  2000 - 

 
- w krawężniku mostowym, wg PN-B-11213:1997 [3], powierzchnie licowe, tj. powierzchnia górna, 

powierzchnia skosu, powierzchnia przednia na szer. 50 mm i tylna na szer. 70 mm powinny odpowiadać 
fakturze średniogroszkowanej wg BN-84/6740-02 [4]; pozostałe fragmenty powierzchni przedniej i tylnej 
powinny być wykonane w fakturze krzesanej, 

- powierzchnie stykowe powinny być dłutowane (szlakowane) wzdłuż krawędzi widocznych na szerokości 
pasa co najmniej 30 mm, na pozostałej szerokości średniogrotowane, 
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- powierzchnia spodu powinna być surowa i spełniać wymagania dotyczące faktury łupanej lub krzesanej, 
- kąty pomiędzy powierzchnią stykową (czołową) a wszystkimi przecinającymi się z nią powierzchniami 

licowymi oraz pomiędzy górną a tylną licową powinny być proste, 
- kąty pomiędzy powierzchnią górną a przednią powinny być rozwarte tak, aby uzyskane było odpowiednie 

pochylenie, określone wyżej. 
 
c) Wady i uszkodzenia 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla krawężników mostowych kamiennych, wg PN-B-11213:1997 [3], podano 
w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężnika 
 
Rodzaj uszkodzeń Dopuszczalne odchyłki 
Skrzywienie licowych 3 mm 
(wichrowatość bocznych Nie sprawdza się 
powierzchni) stykowych - 
 spodu Nie sprawdza się 
Wady obróbki 
powierzchni 
(wgłębienia i 
wypukłości) 

licowych Dopuszcza się na długości 1000 mm danej 
powierzchni jedno wgłębienie wielkości do            
500 mm2 nie głębsze niż 5 mm, nie wynikające z 
techniki wykonania faktury 

 bocznych Wgłębienie do 15 mm dopuszcza się bez 
ograniczeń, wypukłości poza lico pasa 
obrobionego na powierzchni przedniej (od 
strony jezdni) niedopuszczalne, na powierzchni 
tylnej (od strony chodnika) dopuszcza się 
wypukłości poza lico pasa obrobionego do               
30 mm 

 stykowych W obrębie pasa dłutowanego wgłębienia 
niedopuszczalne, pozostała część powierzchni 
nie podlega sprawdzeniu 

 spodu Nie sprawdza się 
Szczerby i 
uszkodzenia 

liczba w przelicze-
niu na  1000 mm 

3 

krawędzi  długość 5 mm 
i naroży głębokość 3 mm 
Odchyłka od kąta prostego na długości 
powierzchni 

2 mm 

 
2.2.4. Podlewka pod krawężnik 
 
2.2.4.1. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, można stosować zaprawę o właściwościach podanych w 
dalszym ciągu. 
Należy stosować zaprawę przygotowywaną w wytwórni i dostarczaną na budowę w postaci proszku, gotową do 
użycia po rozmieszaniu z wodą w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa powinna być przez producenta 
przewidziana do stosowania na podlewki o grubości zgodnej z dokumentacją projektową. 
Świeża zaprawa powinna mieć konsystencję około 11 do 12 cm, zgodnie z PN-85/B-04500 [5], a czas 
zachowania jej właściwości roboczych powinien wynosić min. 30 minut. Wymagania dotyczące zaprawy na 
podlewkę podano w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Wymagania dotyczące zaprawy na polewkę 
 
Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Metoda badań wg 
1 Wytrzymałość na zginanie po            

28 dniach 
MPa ≥ 9 PN-85/B-04500 [5] 

2 Wytrzymałość na ściskanie po            
28 dniach 

MPa ≥ 45 PN-85/B-04500 [5] 

3 Wytrzymałość na odrywanie od 
podłoża 

 
 

 
 

Procedura badawcza 
IBDiM nr PB-TM-
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- wartość średnia 
- wartość pojedynczego wyniku 

MPa 
MPa 

≥ 2,0 
≥ 1,5 

X3 [24] 

4 Skurcz po okresie twardnienia           
90 dni 

‰ ≤ 1,0 Procedura badawcza 
IBDiM nr TWm-
31/97 [25] 

5 Pęcznienie po okresie twardnienia           
90 dni 

‰ ≤ 0,3 Procedura badawcza 
IBDiM nr TWm-
31/97 [25] 

6 Mrozoodporność badana w 2% 
roztworze soli (NaCl) po 150 
cyklach 
- ubytek masy 
- wytrzymałość na zginanie 
- wytrzymałość na ściskanie 

 
 
 
% 
% 
% 

 
 
 
≤ 5 
≤ 20 
≤ 20 

Procedura badawcza 
IBDiM Nr SO-3 
[26] 

7 Wytrzymałość na odrywanie od 
podłoża po badaniu mrozo-
odporność 

 
MPa 

 
≥ 1,5 

Procedura badawcza 
IBDiM nr PB-TM-
X3 [24] 

 
 
Osadzenie krawężników na zaprawie wymaga wykonania drenaży za krawężnikami od strony chodnika i 
odprowadzenia z niego wody za pomocą drenów poprzecznych do systemu odwodnienia obiektu. Wykonanie 
drenów podłużnych za krawężnikiem i poprzecznych pod krawężnikiem jest przedmiotem oddzielnej STWiORB                   
M.16.01.04 [2]. 
 
2.2.4.2. Podlewka z grysu jednofrakcyjnego otoczonego kompozycją z żywicy 
 
Podlewka z grysu jednofrakcyjnego składa się z kruszywa i żywicy epoksydowej. 
Do podlewki należy stosować   grys jednofrakcyjny od 4 do 6 mm ze skał magmowych, marki 20 wg              
PN-86/B-06712 [6], otoczony kompozycją z żywicy epoksydowej. 
Ilość lepiszcza (żywicy) powinna zapewnić tylko całkowite otoczenie ziaren kruszywa bez wypełnienia pustek 
między ziarnami. Jeżeli dokumentacja projektowa ani STWiORB nie podają inaczej, można stosować 
dwuskładnikową żywicę epoksydową modyfikowaną, o podstawowych właściwościach podanych w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Wymagania dla żywicy epoksydowej 
Lp. Właściwość Jednostka Wymagania Metoda badań wg 
1 Wygląd zewnętrzny - wg*) ocena 

organoleptyczna 
2 Wytrzymałość na rozciąganie MPa ≥ 5,5 ISO 527-2 [18] 
3 Wydłużenie % ≥ 30 ISO 527-2 [18] 
4 Twardość wg Shora D - 60 ÷ 80 DIN 53505 [19] 
 
*) Żywica powinna być barwy określonej przez producenta. Po upływie czasu utwardzania   dotknięcie 
powierzchni próbki nie powinno pozostawić na palcach widocznych śladów żywicy. 
 
2.2.5. Materiał na kotwy 
 
Jeżeli w dokumentacji projektowej przewiduje się kotwienie krawężników, to do wykonania kotew należy 
stosować stal spełniającą wymagania normy PN-89/H-84023.06 [7] lub aprobaty technicznej wydanej przez 
IBDiM. Średnica kotew powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Kotwy należy wklejać w krawężnik za pomocą żywicy epoksydowej, dla której Wykonawca przedstawi 
aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM. Zastosowana żywica powinna być materiałem twardniejącym 
bezskurczowo, mieć bardzo dobre właściwości mechaniczne i mieć bardzo dobrą przyczepność do betonu i 
kamienia. Jeżeli dokumentacja projektowa ani STWiORB nie przewidują inaczej, można zastosować żywicę, 
która ma następujące właściwości: 
- wytrzymałość na ściskanie po 14 dniach (po związaniu pod wodą, w temperaturze +20oC) > 90 N/mm2, 
- wytrzymałość na zginanie po 14 dniach (po związaniu pod wodą, w temperaturze +20oC) > 44 N/mm2, 
- wytrzymałość na rozciąganie po 14 dniach (po związaniu pod wodą, w temperaturze +20oC) > 25 N/mm2, 
- przyczepność do podłoża (po utwardzeniu pod wodą, w temperaturze +20°C)  2,5 ÷ 3,5 N/mm2 (zniszczenie 
betonu). 
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2.2.6. Materiał do wypełnienia spoin 
 
Do wypełniania spoin należy stosować materiały, dla których Wykonawca przedstawi aprobatę techniczną 
wydaną przez IBDiM. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, do uszczelniania styków poprzecznych między 
krawężnikami oraz krawężnikiem i betonem płyty chodnikowej można stosować kit poliuretanowy, 
jednoskładnikowy, sieciujący pod wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzący do 
postaci elastycznej gumy. Powinien być odporny na działanie wody, rozcieńczonych soli, kwasów i zasad oraz 
paliw i smarów. Kit powinien zachowywać właściwości elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym 
ujemnych do -30oC) i wykazywać odporność na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy 
zastosowaniu odpowiednich środków gruntujących, zachowywać bardzo dobrą przyczepność do betonu i 
granitu. 
Do uszczelniania styku nawierzchni asfaltowej z krawężnikiem można stosować samoprzylepną taśmę z asfaltu 
modyfikowanego polimerem wraz z wypełniaczem i dodatkami. Taśma powinna być przeznaczona do 
uszczelniania styków w nawierzchniach drogowych wykonywanych na gorąco (temperatura układania rzędu od 
140 °C do 250 °C). Materiał taśmy powinien charakteryzować się dużą elastycznością w szerokim zakresie 
temperatur (nie powinien stawać się kruchy w temperaturze - 30 °C, a w podwyższonych temperaturach – do 
100 oC, nie powinien spływać ze szczelin pionowych), powinien wykazywać bardzo dobrą przyczepność do 
uszczelnianych elementów (betonowych, kamiennych i asfaltowych). Materiał powinien ponadto wykazywać 
odporność na roztwory soli mineralnych, kwasów i zasad organicznych oraz posiadać dobrą odporność na 
starzenie się w warunkach eksploatacji i niezmienną przyczepność do krawędzi szczelin. 
Jeżeli dokumentacja projektowa ani STWiORB nie podają inaczej, można stosować taśmę o właściwościach 
podanych w tablicy 6. 
 
Tablica 6. Wymagania dla asfaltowej taśmy uszczelniającej 
Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Metoda badań wg 
1 Penetracja stożkiem w 25 °C 0,1 mm od 40 do 70 PN-EN 13880-2:2004 

(U) [8] 
2 Temperatura   mięknienia           

wg  PiK 

oC ≥ 90 PN-EN 1427:2001 
[9] 

3 Mrozoodporność (upadek kuli 
z 2,5 m, temperatura -20 °C 

- min. 3 kule 
całe 

PB/TN-2/3 [21] 

4 Wydłużenie taśmy w szcze-
linie , w temperaturze -20 °C 

mm ≥ 4,0 PB/TN-2/4 [22] 

5 Rodzaj zerwania taśmy w 
szczelinie, w temperaturze             
-20 °C 

 
- 

brak zerwania 
przy wydłuże-
niu  4,0 mm 

 
PB/TN-2/5 [23] 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”[1], pkt 3. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
 
Do wykonania podlewki z zaprawy niskoskurczowej Wykonawca powinien dysponować betoniarką do 
wykonania zaprawy. 
Do wykonania podlewki z grysu jednofrakcyjnego Wykonawca powinien dysponować: 
- mieszadłem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowej, 
- małą betoniarką lub taczką do wymieszania żywicy z kruszywem. 
Do przygotowania żywicy do wklejania kotew należy stosować wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne (około 
300 ÷ 400 obr/min). 
Do wiercenia otworów na kotwy Wykonawca powinien dysponować wiertarką do betonu. 
Przewiduje się ręczne układanie krawężników oraz uszczelnianie styków. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” [1], pkt  4. 
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4.2.  Transport krawężników kamiennych 
 
Krawężniki kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu. Należy je układać obok siebie, na 
drewnianych podkładach, długością w kierunku jazdy a wysokością pionowo. Krawężniki mogą być przewożone 
tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem należy je 
do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej o grubości nie mniejszej niż 
5 cm. 
Krawężniki z materiałów kamiennych można przechowywać na składowiskach otwartych, posegregowane wg 
typów, rodzajów, odmian i wielkości w sposób zabezpieczających przed uszkodzeniem. 
Z krawężnikami powinno być dostarczone zaświadczenie o wynikach przeprowadzonych badań, zawierające: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę instytucji przeprowadzającej badania, 
- datę pobrania próbek, 
- sposób pobrania próbek, 
- datę badań, 
- wyniki badań. 
 
4.3.  Transport zaprawy niskoskurczowej 
 
Sucha zaprawa powinna być pakowana w worki foliowe. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona 
etykieta zawierająca dane: 
- nazwę wyrobu, 
- nazwę rodzaju i odmiany zaprawy, 
- nazwę i adres producenta, 
- datę produkcji, 
- masę netto, 
- trwałość, 
- informację o proporcji składników, 
- informację o uzyskaniu przez wyrób aprobaty technicznej. 
Suche zaprawy należy składować w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchych i zadaszonych 
pomieszczeniach, które nadają się do przechowywania cementu. Maksymalny czas składowania zaprawy 
powinien być zgodny z zaleceniami producenta. 
Suche zaprawy należy przewozić krytymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed 
mrozem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowań. 
 
4.4.  Transport i przechowywanie żywicy epoksydowej 
 
Żywica powinna być pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki). Na 
każdym opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą co najmniej następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu, 
- oznaczenie, 
- datę produkcji i okres przydatności do stosowania, 
- masę netto, 
- stosunek mieszania, 
- numer aprobaty technicznej, 
- sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków ostrożności, 

bhp i ochrony środowiska, 
- oznaczenie, że wyrób zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. 
Żywicę należy przechowywać w suchych, chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed działaniem ciepła i bezpośredniego promieniowania słonecznego, z dala 
od źródeł zapalnych. Okres przydatności do stosowania, w zamkniętych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle 
12 miesięcy. 
Żywicę należy przewozić zgodnie z przepisami dotyczącymi materiałów łatwopalnych. 
 
4.5.  Transport i składowanie materiału do uszczelniania spoin 
 
Materiały uszczelniające należy przewozić i składować w oryginalnych opakowaniach producenta. Transport 
opakowań z materiałami może się odbywać dowolnym środkiem transportu pod warunkiem zachowania 
warunków określonych przez producenta. Podczas transportu opakowania należy zabezpieczyć przed 
przesuwaniem i uszkodzeniem. 
Materiały należy składować w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze, chronić przed wpływem 
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działania promieniowania cieplnego, nasłonecznieniem, zawilgoceniem i zamoczeniem. Należy przestrzegać 
terminu ważności produktu. Niespełnienie warunków przechowywania i transportu może spowodować utratę 
właściwości materiałów uszczelniających, w szczególności przedwczesną utratę kształtu taśmy asfaltowej, 
zlepienie się zwojów, zmniejszenia właściwości lepiących, zbytnią kruchość papieru przekładkowego, 
usztywnienie taśmy. 
Na każdym opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą co najmniej następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu, 
- oznaczenie, 
- datę produkcji i okres przydatności do stosowania, 
- masę netto, 
- wymiary (w przypadku taśmy), 
- numer aprobaty technicznej, 
- sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków 
ostrożności, bhp i ochrony środowiska. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”[1], pkt 5. 
 
5.2.  Zasady wykonywania robót 
 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
 - roboty przygotowawcze, 
 - wykonanie podlewki pod krawężnik, 
 - wykonanie drenażu za i pod krawężnikiem, 
 - wklejenie kotew, 
 - montaż krawężników, 
 - wypełnienie spoin, 
 - roboty wykończeniowe. 
 
5.3.  Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazań 
Kierownika Projektu: 
- ustalić lokalizację robót, 
- ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
- oczyścić podłoże (powierzchnię izolacji), 
- ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
- określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
 
5.4.  Wykonanie podlewki pod krawężnik 
 
5.4.1. Zasady ogólne 
 
Krawężnik należy ustawiać na zaprawie bezskurczowej lub warstwie grysu otoczonego żywicą, wykonanych wg 
pkt 2.2.4 niniejszej STWiORB. Ułożenie podlewki wymaga tymczasowego ustawienia elementów oporowych z 
listew lub płyt, między które wlewa się materiał podlewki. Materiał podlewki należy układać z niewielkim 
nadmiarem na nieznaczne dogęszczenie mieszanki w czasie jej uderzenia podstawą krawężnika. Ustawienie 
krawężnika winno uwzględniać poprawki na trwałe ugięcie konstrukcji pod ciężarem nawierzchni. Ostateczna 
grubość podlewki pod krawężnikiem powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Polewkę pod krawężnik należy wykonać na warstwie izolacji dodatkowo wzmocnionej w paśmie krawężnika, 
np. w postaci dodatkowej warstwy hydroizolacji. Wzmocnienie izolacji mogą stanowić przyklejone taśmy ze 
stali nierdzewnej lub dodatkowe warstwy izolacji. Powierzchnia izolacji, na której układa się zaprawę powinna 
być czysta, wolna od luźnych frakcji i pyłów, kurzu, oleju. 
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5.4.2. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej 
 
Podczas wykonywania robót należy przestrzegać zalecanych przez producenta proporcji mieszania suchej 
zaprawy z wodą zarobową spełniającą wymagania PN-EN 1008:2004 [11] oraz przepisów bhp: 
podczas pracy należy stosować buty, rękawice i okulary ochronne, 
jakiekolwiek zanieczyszczenia skóry lub oczu należy natychmiast przemyć dużą ilością wody. 
Zaprawę należy układać warstwami o grubości podanej przez producenta. Świeżo nałożoną zaprawę należy 
chronić przed działaniem wody przez pierwsze 8 h zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5.4.3. Podlewka z grysu jednofrakcyjnego otoczonego kompozycją z żywicy 
 
Żywicę i utwardzacz do niej należy wymieszać w stosunku określonym przez producenta, za pomocą mieszadła 
zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej. Przygotowanej żywicy nie można przechowywać, lecz należy ją 
natychmiast wymieszać z kruszywem. 
Kruszywo należy wymieszać z żywicą narzędziami ręcznymi w taczkach lub małej betoniarce. Żywicy powinno 
być tyle, aby całkowicie otoczyła ziarna kruszywa, ale nie więcej. Przeciętna ilość żywicy to 1,5 ÷ 2% masy 
kruszywa. 
Temperatura przygotowanej mieszanki powinna wynosić +10°C ÷ +15 °C. Masa drenażowa powinna być 
wbudowywana w czasie max. 30 min. od momentu dodania utwardzacza do żywicy (chyba, że producent żywicy  
podaje  inaczej).    Bezpośrednio po wymieszaniu masę drenażową należy wbudować. Nie należy jej mocno 
zagęszczać, a jedynie wyrównać jej górną powierzchnię. Czas twardnienia masy, w zależności od temperatury 
otoczenia, wynosi 12 ÷ 24 godziny. 
Pracownicy stykający się bezpośrednio z żywicami powinni stosować okulary i ubrania ochronne, kaski, czapki, 
rękawice gumowe. W przypadku kontaktu żywicy ze skórą lub oczami należy natychmiast je przemyć dużą 
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Podczas pracy należy bezwzględnie zaniechać palenia tytoniu i 
spożywania posiłków. Stwardniała żywica jest całkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. Szkodliwe w zetknięciu ze 
skórą są jej składniki. 
 
5.5.  Wykonanie drenażu za i pod krawężnikiem 
 
Wykonanie drenażu za i pod krawężnikiem jest przedmiotem STWiORB M.16.01.04 [2]. 
 
5.6.  Kotwy 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje kotwienie krawężników, kotwy wg pkt 2.2.5 należy wklejać w 
wywiercone wcześniej otwory za pomocą żywicy epoksydowej. Składniki żywicy należy mieszać w proporcjach 
ściśle wg wskazań producenta. Składniki należy mieszać aż do osiągnięcia jednolitej barwy, przez okres czasu 
określony przez producenta, lecz nie krócej niż przez 3 minuty. Następnie wymieszany materiał należy przelać 
do czystego pojemnika i jeszcze raz wymieszać. Czas przydatności żywicy w temperaturze +20°C wynosi 
zwykle około 30 minut. Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie aplikacji żywicy powinna wynosić od +5 °C 
do +30 °C. 
W trakcie robót należy stosować zasady bhp, jak w pkt 5.4.3. 
 
5.7.  Ustawienie krawężników 
 
Krawężnik należy ustawiać jednocześnie z układaniem podlewki i wyregulować jego położenie. Po ułożeniu 
elementów krawężnikowych należy usunąć deskowanie podlewki i wykończyć skosy podlewki. Wysokość oraz 
poszerzenie ławy nie powinny przekraczać 3 cm. Przed ostatecznym ustawieniem krawężników należy w nich 
wywiercić otwory o średnicy dostosowanej do średnicy kotew, w celu wklejenia kotew dla zespolenia 
krawężnika z betonu zabudowy chodnikowej. 
 
5.8.  Uszczelnienie spoin 
 
Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny być czyste, twarde, wolne od zanieczyszczeń olejami, smarami, 
wolne od pyłu cementowego i innych nie związanych z podłożem elementów. Jeżeli producent tego wymaga, 
powierzchnie należy zagruntować przed wypełnieniem szczeliny środkiem uszczelniającym. 
Szczeliny między sąsiadującymi elementami krawężników oraz między krawężnikiem i płytą chodnika 
(szczelinę należy uformować przez pozostawienie deski przed zabetonowaniem chodnika) powinny być 
oczyszczone, osuszone i zagruntowane, następnie należy je wypełnić masą uszczelniającą za pomocą pistoletów 
automatycznych. W celu zapewniania właściwej głębokości wypełnienia należy wstępnie szczelinę uszczelnić 
sznurem ze spienionej pianki poliuretanowej. Uszczelnień tych dokonuje się przed ułożeniem warstwy 
ścieralnej. 
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Szczelinę między krawężnikiem i warstwą ścieralną nawierzchni należy uszczelnić taśmą asfaltową. Taśmy nie 
należy stosować w trakcie opadów atmosferycznych i temperaturze otoczenia niższej niż +5 °C. Powierzchnia 
uszczelniania powinna być sucha, odpylona i odtłuszczona. Wbudowanie taśmy polega na jej rozwinięciu z 
kręgu wzdłuż krawędzi krawężnika i odcięciu odpowiedniej długości odcinka. Następnie należy ją przykleić, 
stroną z klejem do powierzchni uszczelnianej, dociskając poprzez papier przekładkowy. Zaleca się przyklejenie 
taśmy tak, aby jej górna krawędź wystawała około 5 mm ponad nawierzchnię. Po przyklejeniu taśmy należy 
zerwać papier przekładkowy. Wystająca krawędź taśmy musi być przywałowana podczas zagęszczania warstwy 
ścieralnej nawierzchni. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” [1] pkt 6. 
 
6.2.  Badania  przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, protokoły kontroli i odbioru w wytwórni 
itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pkt 2 niniejszej specyfikacji, 

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt 
2 lub przez Kierownika Projektu, 

- skontrolować stan płyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym przed przystąpieniem do układania 
krawężnika. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji. 
 
6.3.  Kontrola krawężnika 
 
Zakres kontroli obejmuje: 
- sprawdzenie cech zewnętrznych krawężnika, 
- badania laboratoryjne krawężnika, 
- wklejenie kotew, 
- ułożenie drenów za i pod krawężnikiem, 
- ułożenie podlewki pod krawężnikiem, 
- uszczelnienie spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika. 
 
6.3.1. Sprawdzenie cech zewnętrznych krawężnika 
 
Sprawdzenie cech zewnętrznych krawężnika należy przeprowadzić wg PN-B-11215:1998 [11], dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe podano w tablicy 2. Dopuszczalne uszkodzenia powierzchni podano w tablicy 3. Próbki do 
badań wyglądu zewnętrznego należy pobrać losowo wg PN-83/N-03010 [12]. 
 
6.3.2. Badania laboratoryjne krawężnika 
 
W wytwórni powinny być przeprowadzone następujące badania laboratoryjne: 
a). badanie wytrzymałości skały, z której zostały wyprodukowane krawężniki wg PN-84/B-04110 [13], 
b). badanie nasiąkliwości wg PN-85/B-04101 [14], 
c). badanie odporności na zamrażanie wg PN-85/B-04102 [15], 
d). badanie ścieralności na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111 [16], 
e). badanie wytrzymałości na uderzenie wg PN-67/B-04115 [17]. 
Krawężniki powinny być dostarczane z zaświadczeniem o badania, w którym podaje się: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę instytucji przeprowadzającej badania, 
- datę pobrania próbek, 
- sposób pobrania próbek, 
- datę badań, 
- wyniki badań. 
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6.3.3. Wklejenie kotew 
 
Materiał na kotwy i żywica do ich wklejenia powinny spełniać wymagania podane w pkt 2.2.5. Należy 
skontrolować rozmieszczenie otworów na kotwy; odchylenie od projektowanego nie powinno przekraczać ± 1 
cm. 
 
6.3.4. Ułożenie drenów 
 
Ułożenie drenów za i pod krawężnikiem należy kontrolować wg STWiORB M.16.01.03 [2]. 
 
6.3.5. Ułożenie podlewki pod krawężnikiem 
 
Materiały na polewkę powinny spełniać wymagania pkt 2.2.4 niniejszej STWiORB. 
Dopuszczalne tolerancje dla ułożonej podlewki wynoszą: 
- dla rzędnej góry podlewki: ± 1 cm, 
- dla szerokości podlewki: ± 2 cm. 
Prawidłowo wykonana podlewka z grysu powinna charakteryzować się dużą ilością wolnych przestrzeni 
umożliwiających szybkie odprowadzenie wody i pary wodnej. Poszczególne ziarna kruszywa powinny być 
sklejone żywicą w stopniu uniemożliwiającym ich rozdzielenie przy użyciu siły rąk. Niedopuszczalny jest 
jakikolwiek wyciek żywicy z masy drenażowej. 
 
6.3.6. Uszczelnienie spoin 
 
Materiały do uszczelnienia spoin powinny spełniać wymagania pkt 2.2.6. 
Należy skontrolować powierzchnie szczelin przed wypełnieniem: powinny być dokładnie oczyszczone. 
Wszystkie spoiny powinny być wypełnione na pełną głębokość. 
 
6.3.7. Kontrola ustawienia krawężnika 
 
Przy ustawianiu krawężnika należy sprawdzić: 
- dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w poziomie od linii projektowanej, które powinno wynosić ± 1 cm 

na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety  projektowanej, które 

powinno wynosić ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
- równość górnej powierzchni krawężników, przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika 

trzymetrowej łaty: prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm, 

- odchylenia linii krawężnika w poziomie od linii projektowanej, które nie powinno przekraczać ± 0,5 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” [1]  pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) krawężnika kamiennego układanego na obiekcie (z uwzględnieniem 
uszczelnień i drenażu). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Kierownika 
Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- ułożenie drenów pod i za krawężnikiem (wg STWiORB M-16.01.03 [2]), 
- ułożenie podlewki pod krawężnikiem, 
- wklejenie kotew. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt 8.2 M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” [1] oraz 
niniejszej STWiORB. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
[1]  pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 m (metra) wykonanego krawężnika kamiennego na obiekcie obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie krawężników: nawiercenie otworów dla osadzenia kotew, 
- wykonanie podlewki pod krawężnik: z zaprawy niskoskurczowej lub z grysu sklejonego żywicą i pielęgnacja 

podłoża, 
- ustawienie krawężnika wraz z jego regulacją, 
- uszczelnienie spoin między krawężnikami oraz między krawężnikiem a kapą chodnikową, 
- uszczelnienie między nawierzchnią a krawężnikiem, 
- wykonanie badań wg pkt 6 STWiORB, 
- oczyszczenie miejsca robót. 
 
9.3.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Specyfikacje techniczne 
 
1. 

   
DM.00.00.00 

 
Wymagania ogólne. 

2.  M.16.01.04 Drenaż izolacji płyty pomostu. 
 

   
10.2.  Normy 
 

3.  PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki 
uliczne, mostowe i drogowe    

4. BN-84/6740-02 Obróbka kamienia. Terminologia. Pojęcia podstawowe, 
nazwy, określenia, czynności i rodzaje faktur 

5. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych 

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
7. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki 
8. PN-EN 13880-2:2004 

(U) 
Zalewy szczelin na gorąco – Część 2: Metoda badania dla 
określenia penetracji stożka w temperaturze 25°C 

9. PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczenie temperatury 
mięknienia – Metoda pierścień i kula 
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10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

11. PN-B-11215:1998 Materiały kamienne. Metody pomiaru cech 
geometrycznych i właściwości fizycznych wyrobów z 
kamienia 

12. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek 
produktu do próbki 

13. PN-84/B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na 
ściskanie (lub PN-EN 1926:2001 Metody badań kamienia 
naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie) 

14. PN-85/B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wody (lub 
PN-EN 13755:2002 Metody badań kamienia naturalnego. 
Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym) 

15. PN-85/B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią (lub PN-EN 12371:2002 Metody badań 
kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności) 

16. PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 
Boehmego 

17. PN-67/B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia 
na uderzenie (zwięzłość) 

18. ISO 527-2 Plastics – Determination of tensile properties – Part 2: Test 
conditions for moulding and extrusion plastics (Tworzywa 
sztuczne – Określenie własności wytrzymałościowych 
przy rozciąganiu. Część 2: Warunki przeprowadzania 
badań prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych) 

19. DIN 53505 Prüfung von Kautschuk und Elastomerem – Härteprüfung 
nach Shore A und Shore D (Badania gumy i elastomerów 
– Badanie twardości metodą Shore A i D). 

 
10.3.  Inne 
 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.    w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735) 
 
Procedura badawcza nr PB/TN-2/3 – Termoplastyczne zalewy drogowe. Odporność na zamrażanie 
Procedura badawcza nr PB/TN-2/4 – Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydłużenie 
Procedura badawcza nr PB/TN-2/5 – Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwania 
Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 – Badanie przyczepności powłoki (lub wyprawy) ochronnej do 
betonu – Metoda „pull-off” 
 
Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 – Badanie skurczu i pęcznienia zapraw modyfikowanych 
Procedura badawcza IBDiM nr SO-3 – Badanie mrozoodporności zapraw modyfikowanych 
Katalog detali mostowych. GDDKiA-BPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 2002. 
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ZAŁĄCZNIKI 
ZAŁĄCZNIK 1 
 
KRAWĘŻNIK  MOSTOWY  RODZAJU  A  (ZE  ŚCIĘCIEM) 
(wg PN-B-11213:1997 [3]) 
 

 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK 2 
 
PRZYKŁAD  KRAWĘŻNIKA  KAMIENNEGO 
NA  OBIEKCIE  MOSTOWYM (wg [27]) 
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M.19.01.04. BALUSTRADY  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem i 
montażem balustrad i poręczy w ramach zadania: „REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO O JNI 01011338 
NAD RZEKĄ BIAŁA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W KM 6 + 703, O RELACJI 
KORFANTÓW – BIAŁA, W MIEŚCIE BIAŁA”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu 
obejmującego: 
- montaż podwyższenia istniejącej balustrady,  
- zabezpieczeniu antykorozyjnym zamontowanego podwyższenia, 
- wymianę uszkodzony szczeblinek istniejącej balustrady betonowej, 
- uzupełnienie brakującej szczeblinki istniejącej balustrady betonowej, 
- zabezpieczenie anty korozyjne stalowych elementów istniejącej balustrady betonowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia, podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz  
z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
Balustrada – urządzenie bezpieczeństwa ruchu pieszego.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano  
w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Rurka stalowa 51,0/2.9mm. 
Trzpień ϕ40. 
Płaskownik 140x14mm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące Robót  

5.2.1. Montaż podwyższenia 

 Montaż podwyższenia balustrady polega na: 
 - wykonaniu otworów ϕ16mm głębokości min. 155mm, 
 - zamontowaniu prętów kotwiących ϕ12 (wg. ST M.20.01.11.). 
 - montażu podwyższenia. 
 - zabezpieczeniu antykorozyjnym. 

5.2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne  

Elementy balustrad przed zabezpieczeniem antykorozyjnym należy oczyścić do 2 stopnia czystości                  
wg PN-ISO 8501-1/Ad1:1998/Ap1:2002. 
Wszystkie elementy balustrad powinny być zabezpieczone przez metalizację ogniową cynkiem o grubości 85 
mikrometrów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 1461:2000. 
Połączenie montażowe należy zabezpieczyć poprzez cynkowanie natryskowe o grubości minimum 140 
mikrometrów. 
Po montażu na obiekcie balustrady należy pokryć powłokami malarskimi (w-wa gruntująca i powierzchniowa) o 
łącznej grubości minimum 175 mikrometrów. Doboru zestawu malarskiego dokona Wykonawca i uzyska 
akceptację Kierownika Projektu. Kolor warstwy nawierzchniowej wg wskazań Kierownika Projektu. 
Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy jak dla balustrad. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli, jakości Robót podano w ST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola spoin 

Dopuszczalna klas wadliwości spoin nie wyższa niż W2 wg PN-EN 970:1999. 

6.3. Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego 

Pomiar grubości powłoki cynkowej oraz powłok malarskich wg EN ISO 2178.  

6.4. Kontrola usytuowania 

Dopuszczalna odchyłka od prawidłowego przebiegu wynosi 5 mm na długości 8 m. Dopuszczalna odchyłka od 
rzędnych projektowych i odchyłka od usytuowania w planie w stosunku do osi drogi +/- 5mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1m zamontowanego i odebranego podwyższenia balustrady. 

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: 
- warsztatowe wykonanie elementów podwyższenia, 
- montaż podwyższenia, 
- ochrona antykorozyjna elementów podwyższenia. 
- montaż nowych szczeblinek, 
- zabezpieczenie antykorozyjne szczeblinek. 
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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 jednostkowa 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 
- opracowanie rysunków roboczych i uzyskanie akceptacji Kierownika Projektu, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- wykonanie Robót zgodnie z zakresem, 
- transport i wbudowanie w obiekt, 
- ochronę antykorozyjną, 
- wykonanie wymaganych badań i pomiarów. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również odpady i materiały pomocnicze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 10025-2   Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 2: Warunki    
      techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
PN-89/H-84023.01    Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
PN-EN 499:1997     Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do     
      ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych.  Oznaczenie 
PN-EN 970:1999     Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne 
PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie     
      jednostkowe) – Wymagania i badania 
EN ISO 2147    Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok.   
      Metoda magnetyczna. 
DIN 571 / PN 82501  Wkręt do drewna z łbem sześciokątnym 

10.2. Inne przepisy 

„Katalog  detali mostowych”  Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów  "Transprojekt” - Warszawa Sp.z o.o; 
Warszawa 2002 
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M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE 
M.20.01.00. ROBOTY RÓŻNE 
M.20.01.04. DRENAŻ W STREFIE PRZYCZÓŁKÓW 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót drenażowych za przyczółkiem 
związanych z remontem mostu drogowego dla zadania: „REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO O JNI 
01011338 NAD RZEKĄ BIAŁA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W KM 6 + 703, O 
RELACJI KORFANTÓW – BIAŁA, W MIEŚCIE BIAŁA”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie drenażu 
ułatwiającego odpływ wody w strefie przyczółków. 
Zakres Robót: wykonanie drenażu w strefie przyczółków. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
Dren - ciąg rurek drenarskich (ceramicznych lub z PCV), ułożonych na podbudowie betonowej i obsypany 
materiałem przepuszczalnym, służący do wgłębnego odprowadzenia wody. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00 
"Wymagania Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 
Dla poszczególnych elementów odwodnienia zastosowano następujące materiały: 
Dreny wykonuje się z rur perforowanych PCW o średnicy 100 mm. Grubość ścianki na obwodzie powinna być 
jednakowa dla każdej rury. 
Materiałem filtracyjnym jest: 
- żwir naturalny sortowany o wymiarach ziaren większych niż otwory w rurkach, 
- piasek gruby o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi 

więcej niż 50%, 
- piasek średni o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,5 mm 

wynosi nie więcej niż 50%, lecz zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,25 mm wynosi więcej niż 50%. 
Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczaniu wg PN-
55/B-04492. 
 
Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0.2% masy, 

przy oznaczaniu ich wg PN-78/B-06714/28. 
Na zasypkę użyć mieszanki żwirowo-piaskowej. 
Do umocnienia dna rowka przyjęto – beton klasy B15 wylewany na mokro. 
Korytka ściekowe skarpowe typowe. 
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego 
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typu sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Kierownika 
Projektu w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.  
 
5.1. Roboty ziemne 
 
Wykopy  
 
Przewiduje się wykonywanie wykopów w gruntach niespoistych. Będą to wykopy szeroko przestrzenne 
przyczółków. Przyjęto grunt kategorii III. 
Naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym miejscu skarpy. 
Stan skarpy należy sprawdzać okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (silne opady 
deszczu). 
 
Zasypki 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu (zasypki żwirowo piaskowej) nie powinien być mniejszy niż podany w normie 
PN-S-02205 oraz: 
- 1,02 - dla górnej warstwy nasypu grubości 0.20 m, 
- 1,02 - dla warstwy do głębokości 1.20 m w środkowej części nasypu na połowie jego szerokości, 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W 
przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu 
należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej , grunt przed zagęszczeniem 
powinien być osuszony. 
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: 
- rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem  
 mechanicznym, 
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia 

zagęszczającego, 
- prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
 
5.2. Dren 
 
Dreny wykonuje się z PCW. Przewód drenarski układać na podsypce piaskowej grubości 7 cm, wykonanej na 
ławie betonowej wylewanej na mokro. Materiałem odsączającym  do zasypania drenów jest żwir 
średnioziarnisty oraz piasek grubo i średnioziarnisty. Szerokość i spadek wg Dokumentacji Projektowej. 
Rury drenarskie ∅100 mm należy układać na styk bez potrzeby ich zabezpieczania. Zasypanie rurek drenarskich 
- wykonać należy obsypkę ze żwiru do wysokości min. 10 cm nad wierzchem rurek, zagęszczoną ubijakiem po 
obu stronach przewodu, a następnie zasypuje się cały przewód warstwą materiału filtracyjnego o grubości 20 cm 
z zagęszczeniem w sposób niepowodujący uszkodzenia i przemieszczenia rur.  
Tolerancje wykonania drenażu: 
- odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowu nie większe niż ± 5 cm, 
- odchylenie spadku ułożonego drenażu nie powinno przekraczać w stosunku do przyjętego w Dokumentacji 

Projektowej ± 2 %, 
- odchylenia grubości warstw zasypek - ± 3 cm, 
- odchylenia odległości osi ułożonego drenażu do projektowanego - nie powinny przekraczać ± 5 cm. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola wstępna 
 
Każdą dostawę rur należy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, tzn. skontrolować prawidłowość 
kształtu, średnicę i grubość ścianek. 
Badanie żwiru i piasku obejmuje sprawdzenie, dla każdej partii dostawy, pochodzącej z jednego źródła: 
- składu ziarnowego, wg PN-78/B-06714/15, 
- zawartości związków siarki, wg PN-78/B-06714/28, 
- wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN-55/B-04492. 
 
6.2. Kontrola w czasie wykonywania sączka podłużnego 
 
W czasie wykonywania sączka należy zbadać: 
- zgodność wykonywania sączka z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka, 
- prawidłowość wykonania podsypki, 
- prawidłowość wykonania zasypki filtracyjnej, 
- poprawność wykonania podłoża drenu (beton B15 – zgodnie z ST M 13.02.02). 
 
6.3. Kontrola zasypki (nasypu) 
 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub 
stosunku modułów odkształcenia  z wartościami podanymi w punkcie 5. 
Oznaczenie wskaźnika zgęszczenia alternatywnie według wskaźnika odkształcenia należy przeprowadzić 
według 3.2.11 normy PN-S-02205. 
Zagęszczenie należy kontrolować zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, jednak nie rzadziej niż 1 raz w 
trzech punktach dla każdej warstwy. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona 
przez Inspektora Nadzoru. 
Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w następujący 
sposób: 
- oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia Io, 

przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli Robót ziemnych, 
- zagęszczenie nasypu uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli spełnione będą warunki: 
- 2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe wyniki nie 

powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (Io) od wartości wymaganej, 
- Io - średnie  nie mniej niż Io – wymagane, 
- Is - średnie nie mniej niż Is – wymagane. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00.  „Wymagania Ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest: 
- dla korytka betonowego (podłoże drenu) 1 m3 (metr sześcienny) 
- dla drenu 1m (metr) 
- dla obsypki filtracyjnej  1 m3 (metr sześcienny) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór Robót z obejmuje sprawdzenie: 
- ułożenia podsypki i drenu, 
- montaż drenu 
- zasypania drenu kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego, 
- wykonanie zasypki z zagęszczeniem 
- wykonanie ścieków skarpowych 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, dostarczenie materiałów, 
wykonanie wszystkich Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą ST. Cena uwzględnia badania 
materiałów i uporządkowanie terenu Robót. Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie 
jednostkowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.    Normy 
 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. 
 Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
PN-78/B-06714/28    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 

badania 
 
10.2.    Inne dokumenty 
 
Aprobaty techniczne 
ST Beton konstrukcyjny 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz 627, z późniejszymi 
zmianami) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz 628, z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. W sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, 
poz 1206) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej (Dz. U. Nr 237, poz. 2003) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
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M.20.01.11. PRĘTY WKLEJANE DO BETONU  
 
1.    WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót polegających na 
wklejaniu prętów zbrojeniowych, do połączenia starego betonu z nowym, dla zadania: „REMONT OBIEKTU 
MOSTOWEGO O JNI 01011338 NAD RZEKĄ BIAŁA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W 
KM 6 + 703, O RELACJI KORFANTÓW – BIAŁA, W MIEŚCIE BIAŁA”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana, jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1., mających na celu 
wykonanie otworów i wklejenie kotew na żywicy iniekcyjnej następujących elementów mostu: 
- przęsło mostu – nowoprojektowane gzymsy, 
- balustrada betonowa – wykonanie podwyższenia z rur stalowych. 
 
1.4. Określenie podstawowe 
 
Otwór konstrukcyjny:   otwór, którego wykonanie wynika z projektu technicznego naprawy lub remontu 

konstrukcji i stanowi element robót zasadniczych. 
Otwór technologiczny:  otwór pomocniczy wykonywany wyłącznie w celu umożliwienia prowadzenia robót 

zasadniczych wg określonej technologii 
 
1.5. Wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00.  ,,Wymagania Ogólne’’. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
W projekcie przyjęto mocowanie kotew: 
- zespalających nowoprojektowane gzymsy z istniejącym ryglem ramy za pomocą prętów ϕ 8mm osadzanych na 
głębokość 100 mm w otworach o średnicy ϕ 12 mm  przy użyciu żywic epoksydowych, 
- zespalających nowoprojektowaną stalową nadbudowę balustrady z istniejącą balustradą betonową za pomocą 
prętów ϕ 12mm osadzanych na głębokość 150 mm w otworach o średnicy ϕ 16 mm  przy użyciu żywic 
epoksydowych. 
Mogą być użyte inne materiały zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
 
3. SPRZĘT 
 
Dopuszcza się stosowanie zwykłych wiertarek udarowych. Użyty przez Wykonawcę sprzęt wiertniczy powinien 
zapewniać ciągłość prowadzonych prac i uzyskanie właściwej jakości robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Nie dotyczy 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót 
Otwory konstrukcyjne lub technologiczne w betonie elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych mogą 
być wykonywane przy użyciu wierteł widiowych. Otwory wykonywać wiertarką udarową. 
Nieprzelotowe otwory konstrukcyjne Wykonawca obowiązany jest oczyścić strumieniem sprężonego powietrza 
o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,6 MPa lub odkurzaczem przemysłowym i zabezpieczycie przed 
zanieczyszczeniem. 
Zlikwidowanie otworów technologicznych po ich wykorzystaniu należy do Wykonawcy. 
Wyrównanie powierzchni bocznych otworów konstrukcyjnych wykonanych metodą wiercenia perforacyjnego 
należy do Wykonawcy. 
Wyrównanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń 
pomocniczych niezbędnych do prowadzenia robót, należy do Wykonawcy. 
Minimalna średnica otworów: 1,2 d-przy osadzaniu „na zaprawę" i 1,1d przy osadzaniu „na materiał 
pochodzenia żywicznego" d-średnica mocowanego pręta. 
Wykonywanie robót związanych z przygotowaniem i montażem zbrojenia wg M.12.00.00. 
 
5.2. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 
 
Zabezpieczenie robót prowadzonych na obiekcie oraz ochrona użytkowników obiektu przed zakurzeniem lub 
zamoczeniem woda użytą do chłodzenia wiertła, należy do obowiązku Wykonawcy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Kontrolę jakości wykonania otworów technologicznych przeprowadza Wykonawca wg zasad określonych dla 
funkcji, jaką otwory te spełniać mają przy wykorzystaniu robót zasadniczych. Kontrola jakości wykonania 
otworu konstrukcyjnego obejmuje: 
- sprawdzenie z projektem technicznym wymiarów otworu; dopuszczalna odchyłka ±2 mm, 
- sprawdzenie średnicy wiertła użytego przez Wykonawcę do wykonywania otworu cylindrycznego z 
projektowaną średnica otworu, 
- sprawdzenie prawidłowości zamocowania kotwy, 
- sprawdzenie przygotowania i montażu zbrojenia wg M.12.00.00. 
 
7. OBMIAR 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00.  ,,Wymagania Ogólne’’. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru jest: 
1 sztuka wykonywanego otworu o określonej średnicy i długości z przygotowaniem zbrojenia i montażem  
kotew. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 
Odbiorowi podlegają roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu. Podstawą odbioru końcowego jest 
pisemne stwierdzenie przez Kierownika Projektu w dzienniku budowy zakończenia wszystkich robót 
związanych z wykonaniem zbrojenia i spełnienia wymagań określonych w projekcie technicznym, STWiORB 
oraz innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w STWiORB DM.00.00.00.  ,,Wymagania Ogólne’’. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Wykonanie robót podstawowych oraz wszystkich robót towarzyszących, wynikających z warunków 
realizacyjnych. 
Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, dostarczenie elementów pracę 
sprzętu, wykonanie otworów, zamocowanie kotew, przygotowanie i montaż zbrojenia oraz oczyszczenie miejsca 
pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Specyfikacje 
 
M.12.00.00.  Zbrojenie. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
- Instrukcje producenta sprzętu i zaprawy do mocowania kotew. 
- WP-D, DP-31 Wytyczne projektowania rusztowań dla budowy mostów stalowych, żelbetowych lub z betonu 
sprężonego.; M.K. W-wa 1967r. 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz 627, z późniejszymi 
zmianami). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz 628, z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. W sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, 
poz 1206). 
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M.20.01.18. INIEKCJA RYS I PĘKNIĘĆ 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
 
Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem 
iniekcji rys i pęknięć dla zadania: „REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO O JNI 01011338 NAD RZEKĄ 
BIAŁA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W KM 6 + 703, O RELACJI KORFANTÓW – 
BIAŁA, W MIEŚCIE BIAŁA”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w pkt 1.1., mających na 
celu wykonanie iniekcji rys istniejącej konstrukcji mostu – ramy, przyjęto do iniekcji 10 m rys.. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Iniekcja rys – wypełnienie rys i pęknięć w betonie epoksydową kompozycją iniekcyjną wtłaczaną w 
sposób nisko-, średnio- lub wysokociśnieniowy. 
 
1.4.2. Atest – wykaz parametrów technicznych produktu gwarantowanych w ramach kontroli wewnętrznej 
producenta. Zawiera on wyniki badań kontroli wewnętrznej producenta. 
 
1.4.3. Propagacja rys –  zmiana rozwartości rys w czasie. 
 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00.  „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.   
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 
DM.00.00.00.  "Wymagania ogólne". 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM.00.00.00.  
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed 
przystąpieniem do wbudowania materiałów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla każdej dostawy 
deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności materiału z Polską Normą lub w przypadku jej braku z aprobatą 
techniczną IBDiM.   
 
2.2.  Materiały iniekcyjne 
 
Według niniejszej STWiORB do iniekcji rys i pęknięć należy stosować kompozycję epoksydową. 
Jeżeli dokumentacja projektowa ani STWiORB nie przewidują inaczej, do iniektowania rys o rozwartości do 5 
mm można stosować kompozycję epoksydową, która spełnia wymagania podane w tablicy 1.  
 
Tablica 1. Wymagania dla kompozycji epoksydowej do iniektowania rys o rozwartości do 5 mm 

Lp
kt 

Właściwości Jednostka 
Wymaga-
nia 

Metoda badania wg 

1 Wytrzymałość na odrywanie MPa ≥ 4 PN-B-01814:1992 [3] 
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2 Przyczepność do stali MPa ≥ 10 PN-B-01814:1992 [3] 
3 Wytrzymałość na rozciąganie MPa ≥ 25 PN-C-89034:1981 [4] 

4 Wytrzymałość na zginanie MPa ≥ 50 
PN-EN ISO 178:1998 
[5] 

5 Wytrzymałość na ściskanie 
czystej kompozycji 

MPa ≥ 50 PN-EN ISO 604:2000 
[6] 

6 Czas żelowanie (w zależności 
od temperatury) 

min 10 ÷ 75 PN-EN ISO 2535:2002 
(U) [7] 

7 Współczynnik lepkości dyna-
micznej (w zależności od 
tempkt) 

 
MPas 

 
250 ÷ 500 

PN-EN ISO 2431:1999 
[8] 

 
Do iniektowania rys o rozwartości powyżej 5 mm można stosować kompozycję epoksydową, która spełnia 
wymagania podane w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Wymagania dla kompozycji epoksydowej do iniektowania rys o rozwartości powyżej 5 mm 
 
Lp
kt 

Właściwości Jednostka 
Wymaga-
nia 

Metoda badania wg 

1 Wytrzymałość na odrywanie MPa ≥ 3 PN-B-01814:1992 [3] 
2 Przyczepność do stali MPa ≥ 8 PN-B-01814:1992 [3] 
3 Wytrzymałość na rozciąganie MPa ≥ 30 PN-C-89034:1981 [4] 

4 Wytrzymałość na zginanie MPa ≥ 45 
PN-EN ISO 178:1998 
[5] 

5 Wytrzymałość na ściskanie  MPa ≥ 90 
PN-EN ISO 604:2000 
[6] 

6 Czas żelowania (w zależności 
od temperatury) 

min 10 ÷ 75 
PN-EN ISO 2535:2002 
(U) [7] 

7 Lepkości dynamiczna  MPas ≤ 5800 
PN-EN ISO 2431:1999 
[8] 

 
Do przyklejania wentyli iniekcyjnych można  stosować  szybkowiążący klej epoksydowy.  
Do uszczelniania rys można stosować gips (iniekcja niskociśnieniowa) lub kit epoksydowy (iniekcja nisko- i 
wysokociśnieniowa). Materiały do uszczelniania rys i przyklejania wentyli powinny być wskazane przez 
producenta kompozycji iniekcyjnej. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00.  „Wymagania ogólne” [1], pkt 3.  
Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny sprzęt do wykonywania robót, zgodnie z przyjętą technologią 
i kartami technicznymi materiałów oraz konieczny, podstawowy sprzęt laboratoryjny do kontroli procesu 
technologicznego i wykonanych prac.  
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót podlega akceptacji Kierownika Projektu. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania iniekcji   
 
3.2.1. Sprzęt do wykonania iniekcji średnio- i niskociśnieniowej 
 
Do wykonania iniekcji średnio- i niskociśnieniowej Wykonawca powinien mieć w dyspozycji następujący 
sprzęt: 
- syfon iniekcyjny o odpowiednim ciśnieniu, 
- agregat sprężarkowy o małej wydajności lub pompkę nożną,  
- powierzchniowe wentyle iniekcyjne (tarcze iniekcyjne), 
- szczotki stalowe lub włosiane, 
- pojemniki polietylenowe, 
- naczynia do objętościowego dozowania składników kompozycji iniekcyjnej, 
- łopatki drewniane do mieszania kompozycji, 
- szpachlę stalową, 



 

    Strona  183          
                                 
 
 

- odzież ochronną (rękawice, kombinezony, fartuchy), 
- rozcieńczalniki do mycia syfonu i naczyń, 
- szczotki lub pędzle do mycia syfonu, 
- czyste szmaty. 
 
3.2.2. Sprzęt do wykonania iniekcji wysokociśnieniowej 
 
Do wykonania iniekcji  wysokociśnieniowej Wykonawca powinien mieć w dyspozycji następujący sprzęt: 
- agregat wysokociśnieniowy,  
- pistolet wysokociśnieniowy, 
- agregat sprężarkowy, 
- wentyle iniekcyjne wgłębne, 
- wiertarkę, 
- wiertło 13 mm do betonu, 
- strzykawki lub naczynia pomiarowe do objętościowego dozowania składników kompozycji epoksydowej, 
- naczynie pomiarowe z podziałką pozwalającą ocenić objętość wtłoczonych kompozycji, 
- syfon iniekcyjny do mechanicznego ładowania kompozycji iniekcyjnej do pistoletu, 
- łopatki drewniane do mieszania kompozycji iniekcyjnej, 
- szpachlę stalową do nakładania kitu uszczelniającego, 
- odzież ochronną (rękawice, kombinezony , fartuchy), 
- rozcieńczalniki do mycia urządzeń iniekcyjnych, 
- szczotki lub pędzle do mycia syfonu i pistoletu, 
- wycior do czyszczenia przewodu wysokociśnieniowego, 
- czyste szmaty, odkurzacz przemysłowy.  
 
3.3.  Sprzęt laboratoryjny 
 
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, a podczas robót posiadać do 
dyspozycji: 
- wilgotnościomierz, 
- termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. 
 
4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00.  [1] „Wymagania ogólne” [1], pkt   
 
4.2.  Transport żywic do iniekcji 
 
Składniki kompozycji iniekcyjnej powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta (zwykle 
w puszkach). Każde opakowanie powinno mieć etykietę zawierająca następując dane: 
- nazwę i adres producenta,  
- nazwę wyrobu, 
- oznaczenie, 
- datę produkcji i okres przydatności do stosowania,  
- ogólne zasady przechowywania i stosowania, 
- wymagane środki bezpieczeństwa,  
- nr PN lub aprobaty technicznej. 
Składniki kompozycji w oryginalnych opakowania powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, 
posiadających sprawną wentylację i sprzęt ppoż. w temperaturach od +5°C do +30°C, w sposób zabezpieczający 
opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi, z dala od źródeł otwartego ognia, palenia papierosów oraz 
prowadzenia prac spawalniczych. Okres przydatności do stosowania w nie otwieranych pojemnikach wynosi 
zwykle 12 miesięcy od daty produkcji. 
Składniki kompozycji iniekcyjnej należy transportować krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz zgodnie z prawem przewozowym.  
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DM.00.00.00.  „Wymagania ogólne” [1], pkt 5. 
 
5.2.   Diagnostyka konstrukcji mostowej 
 
Przed przystąpieniem do wykonania naprawy należy wykonać diagnostykę konstrukcji określającą rodzaj i 
zakres uszkodzeń oraz przyczynę ich powstania.  
W zakresie poniższej STWiORB diagnostyka powinna zawierać:  
- szczegółową inwentaryzację rys z określeniem ich długości,  szerokości i przebiegu, 
- określenie przyczyn powstania rys, 
- określenie rodzaju rys (ruchome, nieruchome) , zmiany ich szerokości, 
- stopień zawilgocenia rys (w tym występowanie przecieków wody). 
 
5.3.  Projekt naprawy powierzchniowej betonu 
 
Przed przystąpieniem do wykonania naprawy powierzchni betonu powinien być wykonany projekt naprawy 
powierzchniowej betonu.  
W zakresie poniższej STWiORB projekt naprawy powierzchni betonu powinien określać: 
- rodzaj zastosowanej iniekcji, 
- dobór sprzętu do wykonania iniekcji, 
- dobór materiałów do iniekcji wraz z charakterystyką materiałów i podaniem uzasadnień ich zastosowania, 
- opracowanie szczegółowych założeń technologicznych iniekcji (m.in. określenie liczby i lokalizacji wentyli 

iniekcyjnych, przewidywanej ilości materiału iniekcyjnego, określenie długości otworów iniekcyjnych, ich 
średnicy i odległości pomiędzy nimi).  

 
5.4.  Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy 
 
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w stosunku do personelu Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć do oferty przetargowej. Żądanie dostarczenia wymienionych dokumentów przez Wykonawcę powinno 
być zawarte w warunkach kontraktu.   
 
5.5.  Wymagana dokumentacja robót 
 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca i Kierownik Projektu dokonują ustaleń technologicznych. Podczas 
robót na bieżąco, na odpowiednich formularzach Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji 
wykonawczej w której zamieszcza m.in.: 
- dane o obiekcie, 
- informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 
- dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robót, 
- informacje o ilości wykonanych prac i zużytych materiałów, 
- wyniki wykonanych badań w ramach kontroli wykonywania i odbioru robót. 
Oddzielna dokumentacja powinna być prowadzona dla prac iniekcyjnych. W dokumentacji tej powinny znaleźć 
się informacji dotyczące warunków, w których przeprowadzono iniekcję: dane dotyczące ruchu na obiekcie, 
obserwacje stanu pogody, a także informacje dotyczące liczby iniektowanych rys lub pęknięć, ilości zużytej 
kompozycji iniekcyjnej oraz ewentualne informacje o trudnościach, które wystąpiły podczas iniekcji. Powyższa 
dokumentacja stanowi podstawę do rozliczenia robót. Dokumentację tę Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
jako element dokumentacji budowy. 
 
5.6.  Zasady wykonywania robót 
 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
- roboty przygotowawcze, 
- przygotowanie podłoża betonowego do wykonania iniekcji, 
- wykonanie iniekcji, 
- roboty wykończeniowe. 
 
5.7.  Roboty przygotowawcze 
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Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazań 
Kierownika Projektu: 
- zlokalizować rysy do iniekcji,  
- ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
- określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
Do Wykonawcy należy również wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów 
roboczych i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia robót. 
 
5.8.  Pole referencyjne  
 
Przed przystąpieniem do prac naprawczych na obiekcie Wykonawca, w obecności przedstawiciela Kierownika 
Projektu przygotowuje pole referencyjne naprawy powierzchniowej betonu.  
Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiegać uzgodnionymi w protokole ustaleń 
materiałami i zgodnie z założoną technologią. Prace rozpoczynają się od przygotowania podłoża i prętów 
zbrojenia przez wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia, wykonanie iniekcji, warstwy szczepnej, 
uzupełnienia ubytku, a kończąc na ewentualnej powłoce ochronnej.  
 
5.9.  Przygotowanie podłoża 
 
Powierzchnie ograniczające miejsce uszczelnienia iniekcją powinny odznaczać się wystarczająca 
wytrzymałością, a także być wolne od kurzu, starych powłok, olejów i mleczka cementowego oraz innych 
substancji zmniejszających przyczepność. Przed wykonaniem robót iniekcyjnych należy usunąć skorodowany 
beton do tzw. „zdrowego betonu” i  oczyścić powierzchnię naprawianą z wszelkich zanieczyszczeń. 
Z przygotowania podłoża Wykonawca powinien przygotować protokół.  
 
5.10.  Iniekcja rys 
 
5.10.1. Warunki ogólne 
 
W przypadku, gdy w przygotowanym podłożu występują rysy nie uwzględnione w dokumentacji projektowej to 
Wykonawca powinien je zinwentaryzować. W elementach betonowych i żelbetowych dopuszczalne jest 
pozostawienie rys, gdy ich rozwartość nie przekracza 0,2 mm, są one suche, a ich propagacja jest już 
zakończona.    
W przypadku rys o rozwartości powyżej 0,2 mm lub nadal propagujących należy wykonać ich iniekcję. Iniekcję 
można stosować do naprawy rys wilgotnych, bez czynnych wycieków wody (podczas iniekcji). W przypadku 
stałego wycieku wody najpierw należy zatamować wypływ wody, a dopiero później przystąpić do prac 
iniekcyjnych. 
Iniekcję rys lub pęknięć należy prowadzić w temperaturze wskazanej przez producenta utwardzacza (zwykle nie 
niższej niż +15°C i nie wyższej niż 30°C ). W porze deszczowej iniekcję można prowadzić tylko pod warunkiem 
zabezpieczenia miejsca pracy na okres robót prowizorycznym zadaszeniem.  
 
5.10.2.  Rodzaje iniekcji  
 
W robotach naprawczych można stosować:  
- iniekcję niskociśnieniową (< 0,8 MPa) w przypadku rys o rozwartości s ≥ 0,2 mm, znajdujących się w 

elementach konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych grubości 30 cm, 
- iniekcję średniociśnieniową (od 0,8 do 8,0 MPa) w przypadku rys o rozwartości nie mniejszej niż 0,5 mm.  

Znajduje ona zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie wskazane jest wiercenie otworów pod wentyle 
iniekcyjne używane do iniekcji wysokociśnieniowej (npkt w konstrukcjach z betonu sprężonego lub 
zbrojonego zagęszczonymi prętami uzwojenia). Metodę tę należy również stosować w każdym przypadku, w 
którym nie jest wymagane ciśnienie iniektu wyższe niż 8 MPa,  

- iniekcję wysokociśnieniową (> 8 atm) do wypełniania rys o rozwartości s < 0,2 mm lub niezależnie od 
rozwartości rysy w przypadku elementów konstrukcji grubości >30 cm. Ze względu na konieczność 
wiercenia w betonie otworów do osadzania wentyli iniekcyjnych, metoda ta może być stosowana do naprawy 
zarysowanych elementów sprężonych pod warunkiem dokładnego poznania trasy przebiegu kabli 
sprężających lub cięgien.   

 
5.10.3.  Zasady obowiązujące pracowników podczas wykonywania iniekcji 
 
Kompozycje na bazie żywic epoksydowych należą do środków łatwopalnych i toksycznych. W związku z tym 
konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 
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- wszelkie operacje z żywicami należy wykonywać w rękawicach ochronnych,  
- skórę zanieczyszczoną żywicą epoksydową lub gotową kompozycją z utwardzaczem należy zmyć tamponem 

zwilżonym acetonem i umyć wodą z mydłem, a następnie posmarować kremem, 
- nie wolno używać toksycznych rozpuszczalników do czyszczenia sprzętu i naczyń (npkt benzolu), 
- należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, m.in. obowiązuje zakaz palenia papierosów podczas 

pracy oraz wykluczenie prac spawalniczych i jakichkolwiek źródeł otwartego ognia. 
W przypadku prowadzenia iniekcji wysokociśnieniowej zabrania się: 
- kierowania końcówki węża iniekcyjnego na siebie lub inne osoby, 
- pozostawiania agregatu pod ciśnieniem, 
- przekraczania dopuszczalnego ciśnienia roboczego powietrza zasilającego pistolet (powyżej 150 atm). 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy agregatu, npkt gdy agregat pracuje, a pompa nie zasysa, lub 
gdy agregat pracuje przy zamkniętym pistolecie to należy natychmiast odłączyć agregat sprężarkowy od 
agregatu wysokociśnieniowego.  
 
5.10.4. Przygotowanie rysy lub pęknięcia do iniekcji  
 
Po przygotowaniu powierzchni betonu wg pkt 5.9 powierzchnie rys (pas do 20 cm) należy opiaskować. 
Następnie rysę należy przepłukać rozpuszczalnikiem,    przedmuchać suchym, sprężonym powietrzem i osuszyć. 
Iniektowany beton nie może być zimny lub zmarznięty.  Temperatura betonu powinna odpowiadać zaleceniom 
podanym przez producenta żywicy iniekcyjnej. Jeżeli jest niższa to beton należy ogrzać powierzchniowo npkt za 
pomocą promienników podczerwieni lub nagrzewnicami gazowymi. 
Przygotowanie do iniekcji średnio-  i niskociśnieniowej obejmuje poniższe zalecenia (chyba, że technologia 
zaproponowana przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Kierownika Projektu przewiduje inaczej). 
Po przygotowaniu rysy jak wyżej należy  przykleić tarcze iniekcyjne. Tarcze należy przykleić za pomocą 
szybkowiążącego kleju epoksydowego. W przypadku rys krótszych niż 15 cm należy osadzić  dwie tarcze: 
wlotową w najniższym punkcie oraz tarczę z rurką odpowietrzającą w najwyższym punkcie rysy. W przypadku 
rys dłuższych stosuje się dodatkowo wentyle pośrednie rozstawione wg zasady: 
co 15 cm gdy s = 0,2 mm, 
co 20÷25 cm gdy 0,2 < s < 0,5 mm, 
co 40 cm gdy 0,5 < s < 1,0 mm, 
co 50 cm gdy s > 1,0 mm. 
W celu uniemożliwienia wyciekania kompozycji, powierzchnie rys należy uszczelnić gipsem (zaszpachlować 
pas szerokości około 10 cm) lub kitem epoksydowym. Po 1 godzinie należy sprawdzić drożność rurek 
podających i odpowietrzających w tarczach iniekcyjnych, przedmuchując rysę sprężonym powietrzem lub 
tłocząc rozpuszczalnik (nitro lub aceton) pod ciśnieniem równym projektowanemu ciśnieniu wtłaczania 
kompozycji iniekcyjnej. Próba ta jest jednocześnie sprawdzianem przyczepności tarcz iniekcyjnych do 
betonowego  podłoża. W przypadku odpadania tarcz npkt przy słabym betonie, należy oczyścić warstwę słabego 
betonu i ponownie przykleić tarcze. Jeżeli tarcze odpadną to iniekcję należy prowadzić pod niższym ciśnieniem.     
Przygotowanie do iniekcji wysokociśnieniowej obejmuje poniższe zalecenia (chyba, że technologia 
zaproponowana przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Kierownika Projektu przewiduje inaczej).  
Po przygotowaniu rysy jak wyżej należy zaznaczyć punkty, w których rozmieszczone będą wentyle iniekcyjne 
wg zasady, że odległość osi otworu od osi rysy musi wynosić nie mniej niż 10 cm, przy kącie wiercenia otworu 
45° i głębokości otworu min. 15 cm. Średnica otworów do osadzania wentyli jest zależna od wymiarów wentyla 
i powinna być zgodna z zaleceniami producenta wentyli (zwykle powinna wynosić min.            13 mm). Należy 
przyjąć rozstaw otworów iniekcyjnych wzdłuż osi rysy nie rzadziej niż         15 cm i nie rzadziej niż połowa 
grubości elementu. Średnio na długości jednometrowej rysy powinno być około 7 otworów.  Po wywierceniu 
otworów rysę lub pękniecie należy oczyścić z pyłów i zanieczyszczeń przez odessanie odkurzaczem 
przemysłowym wyposażonym w odpowiednią końcówkę. Następnie należy sprawdzić, czy przy wierceniu 
otworów pod wentyle iniekcyjne nastąpiło przecięcie powierzchni rysy. Sprawdzenie to polega na 
przedmuchaniu otworu sprężonym powietrzem i badaniu ewentualnego przepływu powietrza na zewnątrz przez 
rysę (w tym obszarze). Następnie należy osadzić wentyle iniekcyjne tak głęboko, aby górna część gumki 
uszczelniającej była zagłębiona nieco poniżej powierzchni betonu (aby dobrze uszczelnić otwór). Po osadzeniu 
wszystkich wentyli iniekcyjnych należy bardzo dokładnie zaszpachlować rysę lub pęknięcie epoksydowym 
kitem uszczelniającym (w postaci pasa szerokości około 10 cm). Prace te należy wykonać na 24 h przed 
projektowaną iniekcją. Bezpośrednio przed wykonaniem iniekcji należy sprawdzić drożność całego układu 
wentyli. Sprawdzenia dokonuje się metodą przepłukiwania rysy lub pęknięcia rozpuszczalnikiem szybko 
ulatniającym się, npkt acetonem. Miarą drożności jest wypływ cieczy z kolejnych otworów. Jest to również 
wstępny test na określenie objętości potrzebnego iniektu do naprawy rysy. Poza tym zwilżenie powierzchni rysy 
rozpuszczalnikiem wpływa dodatnio na przyczepność żywicy do betonu.  
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5.10.5.  Przygotowanie sprzętu do iniekcji 
 
Przygotowanie sprzętu do iniekcji zwykle wymaga przeprowadzenia czynności przedstawionych w dalszym 
ciągu. 
Przed wykonaniem iniekcji niskociśnieniowej należy sprawdzić szczelność syfonu iniekcyjnego i jego działanie. 
Sprawdzenia syfonu dokonuje się po napełnieniu go rozpuszczalnikiem lub wodą i po podłączeniu do agregatu 
sprężarkowego lub pompki (przy max. ciśnieniu 8 atm). Przygotowanie sprzętu do iniekcji wysokociśnieniowej 
polega na wykonaniu następujących czynności: 
- zmontowaniu zestawu wysokociśnieniowego przez podłączenie: 
 - sprężarki do pompy, 
 - pistoletu wraz z iniekcyjnym przewodem wysokociśnieniowym do pompy, 
 - węża doprowadzającego sprężone powietrze do syfonu iniekcyjnego, 
- przygotowaniu zestawu wysokociśnieniowego do pracy przez: 
 - przygotowanie 0,5% roztworu wodnego sody o objętości 2 litrów 
 - napełnienie naczynia pomiarowego przygotowanym roztworem wodnym soli, 
 - połączenie końcówki iniekcyjnego węża wysokociśnieniowego z syfonem  iniekcyjnym, dokręcając 

szczelnie wieczko syfonu,   
 - odkręcenie zaworu odpowietrzającego w pompie, przy zamkniętym zaworze pistoletu, 
 - zanurzenie wężyka polietylenowego zaworu odpowietrzającego w naczyniu pomiarowym. 
- uruchomieniu sprężarki przy odłączonym szybkozłączu pompy, ustalając ciśnienie zasilania pompy przez 

pokręcenie zaworu regulacyjnego przy manometrze pompy, 
- uruchomieniu pompy przez założenie szybkozłącza i obserwowanie przepływu wody przez wężyk 

polietylenowy, aż do momentu przepływu wody bez pęcherzyków powietrza (pompa odpowietrzona), 
- zakręceniu zaworu odpowietrzającego pompę z jednoczesnym odkręceniem zaworu odpowietrzającego 

pistoletu, 
- naciśnięciu zaworu pistoletu i obserwowaniu wypływu wody z zaworu odpowietrzającego, aż do momentu, 

gdy strumień wypływającej wody będzie pozbawiony pęcherzyków powietrza, 
- zakręceniu zaworu odpowietrzającego pistoletu i wtłoczeniu do cylindra pistoletu roztworu wodnego sody aż 

do momentu całkowitego przesunięcia tłoka (ciśnienie na manometrze powinno być równe maksymalnemu 
ciśnieniu, na jakie została ustawiona pompa),  

- zamknięciu zaworu pistoletu i ustawieniu wskaźnika poziomu cieczy w naczyniu pomiarowym, wyłączeniu 
pompy przez odłączenie szybkozłącza, 

- zamknięciu zaworu przy syfonie iniekcyjnym. 
Cały zestaw wysokociśnieniowy jest przygotowany do załadowania pistoletu kompozycją iniekcyjną oraz do 
pracy.  
 
5.10.6.  Przygotowanie kompozycji iniekcyjnej  
 
Materiał iniekcyjny zwykle jest kompozycją dwuskładnikową. Składnik A stanowi żywica modyfikowana, 
składnik B stanowi modyfikowany utwardzacz. Tuż przed wykonaniem iniekcji składnik A należy połączyć ze 
składnikiem B w stosunku określonym przez producenta (zwykle 2:1) i dokładnie wymieszać. Mieszanie 
powinno odbywać się powoli, aby nie dopuścić do napowietrzenia kompozycji iniekcyjnej. Po wymieszaniu 
kompozycja jest gotowa do użycia. Wskazane jest przygotowanie porcji kompozycji iniekcyjnej o maksymalnej 
objętości 0,5 l. Następnie odmierzoną objętość kompozycji należy wlać do syfonu iniekcyjnego i zamknąć 
wieczko.  
W przypadku iniekcji wysokociśnieniowej należy załadować kompozycję iniekcyjną do pistoletu. W tym celu po 
wlaniu kompozycji do syfonu, zamknięciu wieczka należy dokładnie dokręcić śrubę. Następnie, jeśli producent 
sprzętu nie przewiduje inaczej, należy:  
- otworzyć zawór odpowietrzający w pompie, zawór w pistolecie i zawór w syfonie iniekcyjnym. W tym 

momencie sprężone powietrze wtłacza kompozycję do cylindra pistoletu, 
- w czasie wtłaczania kompozycji do pistoletu, obserwować poziom cieczy w naczyniu -  przyrost objętości 

cieczy powinien być równy objętości wlanej do syfonu kompozycji iniekcyjnej, 
- podczas wtłaczania kompozycji iniekcyjnej do pistoletu, obserwować przepływ iniektu przez przezroczysty 

przewód polietylenowy wychodzący z syfonu iniekcyjnego. W momencie nie pojawiania się już kompozycji 
w przezroczystym przewodzie należy zamknąć zawór doprowadzający sprężone powietrze do syfonu, aby 
nie wprowadzać do przewodu wysokociśnieniowego sprężonego powietrza. Zamknięcie zaworu powoduje 
jednocześnie dekompresję w syfonie iniekcyjnym, 

- odkręcić przewód wysokociśnieniowy pistoletu i założyć końcówkę węża na wentyl iniekcyjny, 
- ustawić drugi wskaźnik poziomu cieczy w naczyniu pomiarowym, 
- zakręcić zawór odpowietrzający pompy, 
- uruchomić pompę (za pomocą szybkozłącza). 
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5.10.7.  Przeprowadzenie iniekcji 
 
Sposób przeprowadzenia iniekcji należy dostosować do wymagań producenta sprzętu iniekcyjnego i 
zastosowanego materiału iniekcyjnego. Zwykle przebieg iniekcji powinien odbywać się zgodnie z poniższymi 
zasadami. 
Iniekcję średnio- i niskociśnieniową należy rozpocząć bezpośrednio po przygotowaniu kompozycji iniekcyjnej. 
Iniekcję należy rozpocząć - w przypadku rys pionowych - od najniżej osadzonej tarczy iniekcyjnej, natomiast w 
przypadku rys poziomych - od jednej ze skrajnych tarcz. Przewód polietylenowy podający kompozycję 
iniekcyjną z syfonu należy nasunąć na rurkę tarczy iniekcyjnej i zamocować zaciskiem. 
Podczas iniekcji niskociśnieniowej należy wykonać następujące czynności: 
- zamknąć zawór doprowadzający powietrze do syfonu iniekcyjnego, 
- uruchomić sprężarkę i wyregulować ciśnienie do żądanej wartości, 
- otworzyć zawór obserwując manometr, przy jakim ciśnieniu wtłaczany jest iniekt; jeżeli ciśnienie na 

manometrze syfonu jest w przybliżeniu równe ciśnieniu powietrza podawanego przez sprężarkę to należy 
zamknąć zawór doprowadzający powietrze do syfonu i obserwować spadek ciśnienia w syfonie; szybki 
spadek ciśnienia w syfonie przy zamkniętym zaworze, świadczy o wtłaczaniu iniektu w rysę, natomiast brak 
spadku ciśnienia świadczy o niedrożności rysy w tym punkcie,  

- kompozycję iniekcyjną  tłoczyć aż do momentu pojawienia się jej w otworze sąsiednim; brak pojawienia się 
kompozycji w otworze wymaga powtórzenia iniekcji przez otwór poprzedni lub naklejenia nowej tarczy 
iniekcyjnej. Następnie zatkać otwór, przez który tłoczono kompozycję (za pomocą nakrętki typu 
kołpakowego) i rozpocząć iniekcję od kolejnego punktu; w przypadku rys pionowych lub pochyłych 
iniektowanie należy prowadzić od dołu do góry, 

- w czasie prowadzenia iniekcji stale obserwować przezroczysty przewód elastyczny doprowadzający iniekt z 
syfonu do rysy i w odpowiednim momencie odciąć dopływ sprężonego powietrza do rysy, 

- po pokazaniu się kompozycji w ostatnim otworze wprowadzić do tarczy iniekcyjnej cienką rurkę 
polietylenową, którą po wypełnieniu kompozycją iniekcyjną należy wyprowadzić do góry i przykleić 
plastrem technicznym; w ten sposób iniekcja rysy lub pęknięcia zostaje zakończona,  

- po stwardnieniu kompozycji usunąć tarcze iniekcyjne oraz materiał uszczelniający rysę, 
- w czasie prowadzonych prac iniekcyjnych na bieżąco wypełniać formularze dokumentacji dla każdej rysy  
- Iniekcję wysokociśnieniową należy rozpocząć po otwarciu zaworu pistoletu wysokociśnieniowego. Iniekcję 

należy prowadzić od najniższego punktu (w przypadku rys pionowych lub pochyłych). Podczas iniekcji 
należy obserwować ciśnienie i poziom cieczy w naczyniu pomiarowym. Wielkość ubytku cieczy w naczyniu 
oznacza objętość iniektu wtłoczonego w rysę. Dane te należy odnotować w formularzu dokumentacji 
iniekcji. Gdy żywica zaczyna wypływać przez następny wentyl, należy zdjąć końcówkę węża 
wysokociśnieniowego, przerywając wtłaczanie iniektu i przełożyć  ją do wyższego wentyla. W przypadku 
wentyli z końcówką nagwintowaną (bez zaworu zwrotnego) należy nakręcić nakrętkę kołpakową na wentyl, 
w którym zakończono iniekcję (aby nie dopuścić do wypływania iniektu). Następnie należy kontynuować 
iniekcję aż do zużycia całej porcji kompozycji. Ponowne napełnienie cylindra pistoletu należy przeprowadzić 
zgodnie z pktem 5.10.6. Jeżeli nie uzyskuje się wypływu żywicy przez kolejny wyższy wentyl to należy 
przystąpić do wtłaczania żywicy przez ostatni, z którego wypływała. W przypadku negatywnego wyniku 
(świadczącego o niedrożności tego otworu) iniekcję należy przerwać i osadzić dodatkowy wentyl. Po 
zakończeniu iniekcji, aby uzyskać warunki do długotrwałego działania  ciśnienia iniektu, co sprzyja jego 
kapilarnemu przenikaniu w beton, należy zastosować następujący sposób podawania kompozycji iniekcyjnej: 
na najwyższy wentyl (bez zaworu zwrotnego) należy założyć rurkę o średnicy 0,6 cm z polietylenu i po 
zakończeniu iniekcji  wypełnić kompozycją iniekcyjną. Następnie rurkę należy wyprowadzić pionowo do 
góry przyklejając plastrem technicznym. Kompozycja w rurce stanowi rezerwę, która wpływa do rysy, jeżeli 
następują w niej ubytki betonu. Jeżeli w trakcie prowadzenia prac iniekcyjnych pojawi się przeciek przez jej 
uszczelnienie to należy prace przerwać, a nieszczelność usunąć, stosując szybkowiążący klej epoksydowy z 
użyciem utwardzacza. Iniekcję można wznowić po upływie 1,5 h od założenia uszczelnienia.  Po wykonaniu 
iniekcji należy usunąć masę uszczelniającą   rysę i wypełnić otwory po wentylach iniekcyjnych kompozycją 
epoksydową z dodatkiem cementu. 

 
5.10.8.  Mycie i konserwacja sprzętu iniekcyjnego 
 
Bezpośrednio po użyciu (przed stwardnieniem kompozycji) sprzęt i narzędzi do iniekcji należy umyć. Do mycia 
sprzętu należy stosować rozpuszczalniki organiczne. Mycie urządzeń iniekcyjnych należy podzielić na dwa 
etapy:  
- podczas prowadzenia prac - co dwie godziny, a w temperaturze powyżej 20°C co godzinę oraz bezpośrednio 

po zakończeniu iniekcji, obowiązuje dokładne mycie wszystkich urządzeń i przewodów mających 
bezpośredni styk z kompozycją iniekcyjną, 

- w okresie 12 godzin od zakończenia prac iniekcyjnych konieczne jest ponowne dokładne mycie pistoletu 
iniekcyjnego i przewodu wysokociśnieniowego. 
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W trakcie mycia wysokociśnieniowego pistoletu iniekcyjnego należy odkręcić pokrywę czołową, wyjąć tłok i 
zdjąć pierścienie uszczelniające. Wszystkie te elementy należy dokładnie umyć i wysuszyć, po czym 
nasmarować cylinder smarem i skręcić cały pistolet.  
W przypadku mycia przewodu wysokociśnieniowego należy go dokładnie przemyć rozpuszczalnikiem i 
przeczyścić wyciorem, a na koniec należy usunąć wodny roztwór z przewodu zasilającego pistolet i z pompy i 
przemyć cały układ rozpuszczalnikiem. Należy również  dokładnie umyć odzyskiwane wentyle iniekcyjne 
bezpośrednio po zżelowaniu kompozycji iniekcyjnej. W przypadku wentyli wgłębnych należy rozebrać je na 
części i dokładnie umyć rozpuszczalnikiem. Gumek uszczelniających nie należy myć rozpuszczalnikiem nitro. 
Należy je tylko lekko przemyć alkoholem benzylowym i wytrzeć do sucha. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami 
ogólnymi podanymi w STWiORB DM.00.00.00.  „Wymagania ogólne". 
Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Kontrolę w zakresie 
odnośnych wymagań, w ramach nadzoru zewnętrznego, prowadzi IBDiM lub upoważniona przez IBDiM 
instytucja. 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itpkt), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pkt 2 niniejszej specyfikacji, 

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt 
2 lub przez Kierownika Projektu. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji. 
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół wykonania prac iniekcyjnych, w którym 
podaje wszystkie niezbędne informacje o warunkach atmosferycznych, parametrach technologicznych 
wbudowania materiałów, ilości zastosowanych materiałów.  
 
6.3.  Kontrola jakości materiałów 
 
Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Za sprawdzenie 
przydatności materiałów oraz jakości wbudowania odpowiada Wykonawca.  
Akceptacja materiałów następuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku, aprobat technicznych i 
sprawdzeniu ich na zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi Kierownikowi 
Projektu certyfikat zgodności lub deklarację zgodności lub znak budowlany świadczący o zgodności danej partii 
materiału z Polską Normą lub aprobatą techniczną IBDiM, a także kartę techniczną materiału.  Na żądanie 
Kierownika Projektu Wykonawca przedstawi aktualne wyniki badań materiałów wykonanych w ramach nadzoru 
wewnętrznego przez producenta. 
Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić: 
- nr produktu, 
- stan opakowań materiału, 
- warunki przechowywania materiału, 
- datę produkcji i datę przydatności do stosowania. 
Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiałem Wykonawca powinien  ocenić jego wygląd i klarowność. 
Z przeprowadzonych badań Wykonawca sporządzi protokół.  
 
6.4.  Kontrola przygotowania podłoża 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Kierownikowi Projektu do akceptacji wyniki badań podłoża, które 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w pkt 5.9. 
Z przygotowania podłoża  sporządzony protokół.  
 
6.5.  Kontrola wykonania prac iniekcyjnych  
 
Kontrola jakości wykonania iniekcji rys lub pęknięć polega na: 
- ocenie przebiegu iniekcji (ocenie objętości zużytej kompozycji iniekcyjnej, wartości ciśnienia, warunków 
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- atmosferycznych, ewentualnych trudności w przeprowadzaniu iniekcji), 
- ocenie wypełnienia rys (po usunięciu masy uszczelniającej), 
- ocenie wypełnienia rys po wprowadzeniu wody pod ciśnieniem w próbne otwory, 
- wykonaniu odwiertów i pobraniu próbek. 
W przypadku, gdy prace iniekcyjne przebiegają bez żadnych zakłóceń (pełna drożność otworów, brak przerw w 
iniekcji, stabilność temperatury) jako podstawę do oceny jakości prac iniekcyjnych należy przyjąć wyniki z 
analizy oceny przebiegu iniekcji i oceny wypełnienia rys po usunięciu masy uszczelniającej lub wprowadzenia 
wody pod ciśnieniem w próbne otwory. 
W przypadku zauważalnych uchybień w przeprowadzaniu iniekcji, jak: 
- zbyt mała objętość zużytej kompozycji do iniekcji (npkt w porównaniu do objętości użytego rozpuszczalnika 

w czasie badania drożności otworów), 
- widoczne niewypełnienie rys, 
- niepojawienie się kompozycji w otworach odpowietrzających, 
- przerwy w iniektowaniu, 
- złe warunki atmosferyczne - niska temperatura otoczenia, deszcz, 
- szybkie obniżanie się poziomu kompozycji iniekcyjnej w rurce osadzonej na ostatnim wentylu po 

zakończeniu iniekcji, 
należy wykonać odwierty za pomocą wiertnicy z koronką diamentową. W zależności od wielkości 
iniektowanego elementu, należy pobrać próbki o średnicy 50 ÷ 100 mm. Próbki należy poddać oględzinom w 
celu oceny wgłębnej penetracji kompozycji. Po oględzinach próbki należy pociąć na walce wysokości równej 
średnicy próbki i zgnieść w maszynie wytrzymałościowej. O jakości iniekcji decyduje postać zniszczenia próbki. 
Zniszczenie próbki w betonie (jak w przypadku materiału jednorodnego), a nie w skleinie świadczy o 
prawidłowo wykonanej iniekcji.  
Jeżeli Kierownik Projektu tak zadecyduje w sytuacji, gdy podczas iniekcji i utwardzania kompozycji nastąpiła 
nagła zmiana pogody, npkt spadek temperatury, należy wykonać specjalne próbki. Połówki kostek betonowych 
10×10×10 cm należy skleić kompozycją używaną do iniekcji. Tak przygotowane próbki należy pozostawić w 
warunkach otoczenia iniektowanego obiektu, aż do uzyskania pełnej wytrzymałości (tj. około 7 dni). Następnie 
należy próbki poddać oględzinom i badaniom wytrzymałościowym. Próba ta pozwoli ocenić stopień 
zsieciowania kompozycji iniekcyjnej, a tym samym posłuży do oceny jakości iniekcji rysy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00.  „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.  
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest  m (metr) zainiektowanej rysy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” [1], pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Kierownika 
Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża do wykonania iniekcji, 
- przygotowanie rysy do wykonania iniekcji,  
- wykonanie iniekcji. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami STWiORB DM.00.00.00.  „Wymagania ogólne” [1] 
oraz niniejszej STWiORB. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne warunki płatności  
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Płatność za metr zainiektowanej rysy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na 
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- wykonanie diagnostyki konstrukcji (inwentaryzacji rys), 
- wykonanie projektu technologicznego iniekcji, 
- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów i pozostałych środków produkcji potrzebnych do wykonania 

robót, 
- wykonanie projektu konstrukcji pomocniczych do wykonania robót, 
- wykonanie i rozbiórkę konstrukcji pomocniczych do wykonania robót, 
- przygotowanie podłoża betonowego do wykonania iniekcji, 
- przygotowanie poszczególnych rys do iniektowania (w tym usunięcie słabego betonu wokół rysy, 

przedmuchanie rysy sprężonym powietrzem, naklejenie tarcz iniekcyjnych lub wywiercenie otworów pod 
wentyle iniekcyjne i osadzenie wentyli, uszczelnienie rysy, sprawdzenie drożności rurek, odpowietrzających 
tarczy iniekcyjnych  lub układu wentyli) , 

- przygotowanie sprzętu i materiałów do wykonania iniekcji, 
- wykonanie iniekcji, 
- usunięcie sprzętu iniekcyjnego oraz masy uszczelniającej rysę, wypełnienie otworów po wentylach 

iniekcyjnych, 
- zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska, 
- wykonanie badań i prowadzenie dokumentacji prac iniekcyjnych, 
- umycie i konserwację sprzętu iniekcyjnego,  
- uporządkowanie miejsca robót. 
 
9.3.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących   
 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

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

tymczasowych. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Specyfikacje techniczne 
 
1.         DM.00.00.00.             Wymagania ogólne. 
 
10.2.  Normy 
 
1. 

 
PN-B-0814:1992 

 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok 
ochronnych 

2. PN-C-89034:1981 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie cech wytrzymałościowych 
przy statycznym rozciąganiu. 

3. PN-EN ISO 
178:1998 

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości podczas zginania 

4. PN-EN ISO 
604:2000 

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości podczas zginania 

5. PN-EN ISO 
2535:2002 (U) 

Nienasycone żywice poliestrowe. Metody badań. Oznaczenie 
czasu żelowania w temperaturze 25°C  

6. PN-EN ISO 
2431:1999 

Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wypływu za pomocą 
kubków wypływowych. 
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M.20.20.15a. NAPRAWA  POWIERZCHNI  BETONOWYCH ZAPRAWAMI  TYPU  
PCC 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z naprawą powierzchni betonu dla zadania: „REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO O JNI 
01011338 NAD RZEKĄ BIAŁA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W KM 6 + 703, O 
RELACJI KORFANTÓW – BIAŁA, W MIEŚCIE BIAŁA”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w 
podpunkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1., mających na celu 
naprawę zaprawami PCC. 
 
Dotyczy następujących elementów 
 - powierzchni odkrytych ramy (nogi i rygiel) oraz skrzydeł (w pierwszym etapie spód rygla) 
 - powierzchni górnej rygla ramy 
 - powierzchni odkrytych przy robotach ziemnych (rama,. skrzydła) 
 - wszystkich powierzchni balustrady betonowej – w pierwszym etapie 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. PCC (Polymer Cement Concrete) –  zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym. 
 
1.4.2. Atest – wykaz parametrów technicznych produktu gwarantowanych w ramach kontroli wewnętrznej 
producenta. Zawiera on wyniki badań kontroli wewnętrznej producenta. 
 
1.4.3. Temperatura punktu rosy – temperatura, w której na powierzchni elementu pojawiają się kropelki wody 
wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania ciepła przez podłoże lub 
wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże. 
 
1.4.4. Warstwa sczepna – warstwa zwiększająca przyczepność materiału naprawczego do podłoża betonowego. 
 
1.4.5. Zaprawa naprawcza – potoczna nazwa zaprawy przeznaczonej do uzupełniania ubytków w betonie. 
 
1.4.6. Zaprawa niskoskurczowa – zaprawa o skurczu nie większym niż 2 ‰. 
 
1.4.7. Powłoka antykorozyjna zbrojenia – warstwa wykonana z modyfikowanej żywicami zaprawy 
cementowej, służąca do ochrony zbrojenia przed korozją i zwiększenia przyczepności do stali materiału 
wypełniającego ubytek. 
 
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” [1] pkt. 1.4.   
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” [1], pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM.00.00.00 
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„Wymagania Ogólne” [1] pkt. 2. 
Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed 
przystąpieniem do wbudowania materiałów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla każdej dostawy 
deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności materiału z Polską Normą lub w przypadku jej braku z aprobatą 
techniczną. 
 
2.2. Ogólne wymagania dla materiałów stosowanych do napraw powierzchni betonowych  
 
Materiały do naprawy betonu powinny być dobrane pod kątem kompatybilności betonu naprawianego i 
materiału naprawczego oraz wzajemnej kompatybilności różnych materiałów naprawczych. Z tego względu 
zaleca się stosowanie materiałów naprawczych należących do jednego systemu zawierającego, w zależności od 
zakresu robót,  materiał do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej, warstwę sczepną, 
zaprawę naprawczą, szpachlówkę itp.   
Do naprawy ubytków za pomocą niskoskurczowych zapraw typu PCC należy stosować materiały 
konfekcjonowane, tzn. wytwarzane przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do 
stosowania na obiekcie. W przypadku stosowania płynów zarobowych opartych na koncentratach, 
przygotowanie płynu zarobowego powinno również przebiegać poza obiektem.  
 
2.3.  Materiał do ochrony antykorozyjnej zbrojenia i warstwy sczepnej 
 
Zaleca się stosowanie środka, który jednocześnie spełnia rolę zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia i 
warstwy sczepnej. Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, można stosować materiał 
jednoskładnikowy na bazie cementu modyfikowanego polimerem, spełniający wymagania podane w tablicy 1. 
 
Tablica 1.  Właściwości  środka antykorozyjnego i warstwy sczepnej 

Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Metoda badania wg 
1 Wytrzymałość na odrywanie 

-  wartość średnia 
-  wartość pojedynczego 
odczytu 

 
MPa 
MPa 
 

 
≥ 2,0 
≥ 1,5 

 
Procedura IBDiM 
PB-TM-X1[15] 

2 Przyczepność do zbrojenia 
-  wartość średnia 
-  wartość pojedynczego 
odczytu 

 
MPa 
MPa 

 
≥ 2,0 
≥ 1,5 

Procedura IBDiM  
IBDiM-TWm-
18/97[16] 

 
2.4.  Stal  
 
Stal do naprawy skorodowanego zbrojenia powinna spełniać wymagania podane w ST M-12.01.00 [2] pkt. 2. 
Klasa i gatunek stali powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
2.5. Wymagania dla zapraw niskoskurczowych typu PCC (o spoiwie polimerowo-cementowym) 
 
Należy stosować jednokomponentową drobnoziarnistą zaprawę naprawczą typu PCC (na bazie cementu, 
modyfikowaną polimerami). Zaprawa powinna mieć przeznaczenie do napraw konstrukcji betonowych i 
żelbetowych, powinna nadawać się do nanoszenia w pozycji sufitowej i do wypełniania nieregularnych rozkuć. 
Powinna również nadawać się do napraw dynamicznie obciążonych elementów konstrukcji mostowych. 
Jeżeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewidują inaczej, można stosować zaprawę, która po stwardnieniu 
spełnia wymagania podane w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Wymagania dla stwardniałej zaprawy PCC 

Lp. Właściwości Jedno-
stka 

Wyma-
gania 

Metoda badania wg 

1 Wytrzymałość na zginanie po 
28 dniach 

MPa ≥ 9,0 PN-EN  
196-1:2006 [5] 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 
28 dniach 

MPa ≥ 45,0 PN-EN  
196-1:2006 [5] 

3 Wytrzymałość na odrywanie: 
- wartość średnia 
- wartość pojedynczego wyniku 

 
MPa 
MPa 

 
≥ 2,0 
≥ 1,5 

Procedura IBDiM PB-
TM-X1[15] lub 
PN-EN 1542:2000 [6] 

4 Współczynnik liniowej 
rozszerzalności cieplnej 

K-1 < 15x10-6 
Procedura IBDiM SO-1 
[17] lub 
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PN-EN 1770:2000 [7] 
5 Dynamiczny moduł sprężystości GPa od 25 do 

40 
Procedura IBDiM SO-2 
[18] 

 
6 

 
Skurcz w okresie 1÷90 dni 

 
‰ 

 
≤ 1,2 

Procedura IBDiM TWm-
31/97[19] lub 
PN-EN 12617-4:2004 [8] 

 
7 

 
Pęcznienie w okresie 1÷90 dni 

 
‰ 

 
≤ 0,3 

Procedura IBDiM TWm-
31/97 [19] lub 
PN-EN 12617-4:2004 [8] 

8 Mrozoodporność badana w wo-
dzie i roztworze soli (2% NaCl): 
- ubytek masy 
- wytrzymałość na zginanie 
- wytrzymałość na ściskanie 
- wytrzymałość na odrywanie 

 
 
% 
MPa 
MPa 
MPa 

 
F150 
≤ 5 
≥ 7,0 
≥  35 
≥ 1,6 

 
Procedura IBDiM PBTM-
1/12 [20] i Procedura 
IBDiM SO-3 [21] 

9 Stopień wodoprzepuszczalności - W 8 PN-B-06250:1988 [9] 
 
Grubość nakładanej warstwy zaprawy PCC nie może być mniejsza niż 3-krotna grubość ziaren najgrubszej 
frakcji kruszywa, ale nie mniejsza niż 1 cm oraz  powinna zawierać się w granicach grubości podanych przez 
producenta. Maksymalne uziarnienie kruszywa nie może być większe niż 1/3 planowanej grubości warstwy 
zaprawy i powinno być mniejsze niż 8 mm.    
 
2.6. Wymagania dla zaprawy do szpachlowania naprawionych ubytków (warstwy wyrównawczej) 
 
Należy stosować jednoskładnikową zaprawę cementową o uziarnieniu do 0,5 mm modyfikowaną polimerami.  
Zaprawa powinna mieć przeznaczenie do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych, powinna nadawać się 
do nanoszenia w pozycji sufitowej i do wyrównywania powierzchni betonowych, szpachlowania i uszczelniania 
powierzchni przez zamykanie porów, rys i raków. Powinna również nadawać się do napraw dynamicznie 
obciążonych elementów konstrukcji mostowych. 
Jeżeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewidują inaczej można stosować zaprawę, która po stwardnieniu 
spełnia wymagania podane w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Wymagania dla stwardniałej zaprawy szpachlowej 

Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Metoda badania wg 
1 Wytrzymałość na zginanie po 

28 dniach 
MPa ≥ 6,0 PN-EN 196-1:2006 

[5] 
2 Wytrzymałość na ściskanie 

po 28 dniach 
MPa ≥ 30,0 PN-EN 196-1:2006 

[5] 
3 Wytrzymałość na odrywanie: 

- wartość średnia 
- wartość pojedynczego  
wyniku 

 
MPa 
MPa 

 
≥ 2,0 
≥ 1,5 
 

Procedura IBDiM 
PB-TM-X1 [15] lub 
PN-EN 1542:2000 
[6] 

 
4 

 
Skurcz w okresie 1÷90 dni 

 
 ‰ 

 
≤ 1,2 

Procedura IBDiM 
TWm-31/97 [19]  
lub PN-EN 12617-
4:2004 [8] 

5 Mrozoodporność badana w 
wodzie i roztworze soli (2% 
NaCl): 
- ubytek masy 
- wytrzymałość na zginanie 
- wytrzymałość na ściskanie 
- wytrzymałość na odrywanie 
 

 
 
 
% 
MPa 
MPa 
MPa 

 
F150 
 
      ≤ 5 
≥ 7,0 
≥ 20 
≥1,6 

 
Procedura IBDiM 
PBTM-1/12 [20] i 
Procedura IBDiM 
SO-3 [21] 

6 Stopień 
wodoprzepuszczalności 

- W8 PN-B-06250:1988 
[9] 
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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” [1], pkt. 3. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny sprzęt do wykonywania robót, zgodnie z przyjętą technologią 
i kartami technicznymi materiałów oraz konieczny, podstawowy sprzęt laboratoryjny do kontroli procesu 
technologicznego i wykonanych prac. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
3.2.1. Sprzęt do usuwania skorodowanego betonu i czyszczenia powierzchni betonowej 
 
W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdować się sprzęt do przygotowania powierzchni betonowej, np.: 
- młotki, 
- piły do betonu, 
- szczotki stalowe ręczne i obrotowe, 
- szlifierki lub wiertarki do napędu szczotek obrotowych, 
- aparatura do czyszczenia strumieniowo-ściernego (piaskownica, sprężarka w wydajności 10 m3/h), 
- odkurzacz, 
- sprężarka śrubowa. 
 
3.2.2. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich 
 
Do wykonania robót zbrojarskich należy stosować sprzęt wg ST DM.12.01.00 [2] pkt. 3. 
 
3.2.3. Sprzęt do nakładania warstwy  sczepnej i środka antykorozyjnego 
 
Środek antykorozyjny i warstwę sczepną można nakładać średniej twardości szczotką, pędzlem lub natryskiem. 
Do przygotowania środka należy stosować mieszadło wolnoobrotowe (max.500 obr./min). 
 
3.2.4. Sprzęt do nakładania zaprawy PCC 
 
Do przygotowania zaprawy należy stosować  mieszadło wolnoobrotowe (max. 500 obr./min). 
Zaprawę należy nakładać przy użyciu narzędzi zalecanych przez producenta. 
 
3.2.5. Sprzęt do nakładania szpachlówki 
 
Do nakładania szpachlówki Wykonawca powinien dysponować  narzędziami tynkarskimi.  
 
3.2.6. Sprzęt laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonania prac 
 
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, i posiadać do dyspozycji: 
- wilgotnościomierz, 
- termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. 
Wykonawca powinien też dysponować sprzętem laboratoryjnym do wykonania badań wytrzymałości podłoża 
oraz jakości powłok (przyczepności, grubości) wg odpowiednich norm przedmiotowych.        
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 [1] „Wymagania ogólne” [1],  pkt.  4. 
Materiały należy transportować i przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach 
technicznych materiałów. Jeżeli producent nie podaje inaczej, materiały należy transportować i przechowywać 
zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej.    
 
4.2. Transport i przechowywanie materiału do wykonania warstwy sczepnej i środka antykorozyjnego 
 
Materiał powinien być pakowany, transportowany i przechowywany w oryginalnych opakowaniach producenta 
(plastikowych pojemnikach lub workach papierowych). Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona 
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etykieta zawierająca dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu, 
- masę netto, 
- datę produkcji i okres przydatności do stosowania, 
- warunki przechowywania, 
- ogólne zasady stosowania, 
- nr PN lub aprobaty technicznej. 
Materiał należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, zabezpieczonych przed działaniem 
mrozu. Okres przydatności dostosowania materiałów przechowywanych w oryginalnie zapakowanych, 
nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C wynosi zwykle ok. 12 miesięcy od daty 
produkcji.  
Materiał należy przewozić krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i wilgocią.  
 
4.3. Transport stali 
 
Transport stali do naprawy skorodowanych prętów powinien odbywać się wg zasad podanych w ST M.12.01.00 
[2] pkt. 4.   
 

4.4. Transport i przechowywanie  zapraw naprawczych 
 
Zaprawy do  napraw betonu należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, zabezpieczonych 
przed działaniem mrozu, w temperaturach od +5°C do +25°C. Okres przydatności do stosowania materiałów 
przechowywanych w oryginalnie zapakowanych nieuszkodzonych opakowaniach wynosi zwykle od 9 do 12 
miesięcy. 
Zaprawy należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta krytymi środkami transportu, chroniąc 
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocią i mrozem. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu, 
- masę netto, 
- datę produkcji i okres przydatności do stosowania, 
- warunki przechowywania, 
- ogólne zasady stosowania, 
- nr PN lub aprobaty technicznej, 
- nr i datę deklaracji zgodności.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” [1], pkt. 5. 
Wykonanie naprawy powierzchni betonowej za pomocą zapraw PCC wraz z przygotowaniem powierzchni do 
naprawy  należy wykonywać zgodnie z „Zaleceniami do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony 
powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych” [24]. 
Zaprawami niskoskurczowymi można uzupełniać ubytki na głębokość 2 ÷10 cm w kilku warstwach. W 
niektórych zestawach materiałów między warstwami zaprawy naprawczej stosuje się warstwę sczepną. 
Jednorazowa maksymalna grubość warstwy powinna być zgodna z zaleceniami producenta materiałów.   
Zaprawy PCC mogą być stosowane przy naprawach obiektów bez ich wyłączania z ruchu. Podczas układania 
zaprawy i w początkowej fazie jej wiązania należy wyeliminować ruch ciężki i dążyć do zminimalizowania 
drgań obiektu przez ograniczenie szybkości.   
 
5.2.  Diagnostyka konstrukcji mostowej 
 
Przed przystąpieniem do wykonania naprawy należy wykonać diagnostykę konstrukcji określającą rodzaj i 
zakres uszkodzeń oraz przyczynę ich powstania. Diagnostyka powinna obejmować: 
a) stadium wstępne (oszacowanie rozmiaru uszkodzeń), zawierające: 
- analizę istniejącej konstrukcji (rysunki, opisy techniczne, obliczenia statyczne itp.), 
- określenie rozmiaru uszkodzeń wg rodzaju, zakresów i położenia miejsc uszkodzonych; rodzaje uszkodzeń, 

które powinny być brane pod uwagę to przede wszystkim: 
 - obsypujące się powierzchnie, 
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 - wykwity soli i wyługiwanego z betonu wodorotlenku wapniowego, 
 - ślady rdzy na powierzchni betonu,  
 - odpryski betonu, spękane krawędzie, 
 - zarysowania, 
 - odsłonięcie prętów zbrojeniowych, 
- analizę czynników zewnętrznych (oddziaływanie mechaniczne, chemiczne, warunki cieplno-wilgotnościowe 

i inne wpływy środowiska); za korozjogenne dla betonowych konstrukcji mostowych uważa się stężenia 
niektórych gazów w powietrzu większe niż: 

 - dwutlenek węgla CO2  600 ÷ 1000  mg/m3, 
 - dwutlenek siarki SO2  0,5  ÷ 1,00   mg/m3, 
 - tlenki azotu NOx 0,10 ÷ 0,50   mg/m3,  
- ustalenie przyczyn powstania uszkodzeń, 
- rozpatrzenie wpływu ewentualnych odstępstw od projektu w trakcie wykonywania i eksploatacji obiektu, 
- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej (dokumentacji fotograficznej, rysunkowej), 
- określenie ilościowe zakresu uszkodzeń, 
b) stadium szczegółowe, zawierające: 
- oględziny i badania poszczególnych zniszczeń i uszkodzeń (zwietrzeliny, wykwity, odbarwienia, odpryski 

otuliny, rysy, zanieczyszczenia itp.), wykonanie inwentaryzacji uszkodzeń z pokazaniem ich lokalizacji i 
naniesieniem numeracji,  

- badania obiektu „in-situ”, w szczególności: 
 - głębokość karbonatyzacji, 
 - wytrzymałość betonu na ściskanie, 
 - grubość otuliny zbrojenia, 
 - wytrzymałość betonu na rozciąganie metodą „pull-off”, 
 - pomiar stopnia skażenia, w tym ocena zawartości i rozkład chlorków i siarczanów w przekroju 

betonowym, za szkodliwe uważa się zawartości chlorków w stosunku do masy cementu większe od: 
  - 0,4% dla elementów żelbetowych, 
  - 0,2% dla elementów z betonu sprężonego, 

beton o pH<11 nie stanowi dostatecznego zabezpieczenia antykorozyjnego dla zbrojenia konstrukcji, 
a  zagrożenie istotnie wzrasta w przypadku dodatkowego skażenia siarczanami, 

 - pomiar wilgotności, w tym miejsc dotkniętych korozją, 
 - pomiar szerokości rozwarcia rys, 
Badania te powinny być wykonane zarówno na powierzchniach wizualnie nieuszkodzonych jak i uszkodzonych, 
- szczegółowe badania laboratoryjne pobranych na obiekcie próbek, a w szczególności: 
 - struktura kompozytu, 
 - profil chlorkowy, 
 - wilgotność i nasiąkliwość, 
 - wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu, 
 - odkształcalność termiczna, skurcz, wytrzymałość na ścieranie itp. 
Diagnostykę konstrukcji oraz ocenę uszkodzeń  należy wykonywać wg PN-B-01807:1988 [10], „Wytycznych 
badań właściwości ochronnych betonu względem zbrojenia w mostach” [22] oraz „Zaleceń dotyczących oceny 
jakości beton „in-situ” w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych.” [23].  
 

5.3. Projekt naprawy powierzchniowej betonu 
 
Przed przystąpieniem do wykonania naprawy powierzchni betonu powinien być wykonany projekt ochrony 
powierzchniowej betonu. Projekt powinien zawierać w szczególności: 
- diagnostykę obiektu z inwentaryzacją opisową i rysunkowa uszkodzeń, 
- określenie wpływu środowiska zewnętrznego na degradację obiektu, 
- dobór rozwiązań materiałowych wraz z charakterystyką materiałów i podaniem uzasadnień ich zastosowania, 
- opracowanie szczegółowych założeń technologicznych remontu z podaniem przewidywanej ilości robót i 

zużycia materiałów podstawowych (m.in. sposób wykonania zbrojenia uzupełniającego, rodzaj zastosowanej 
iniekcji, określenie liczby i lokalizacji wentyli iniekcyjnych (roboty iniekcyjne są przedmiotem ST M-
20.01.18  [4], 

- niezbędne obliczenia statyczne i analizę wytrzymałościową, oceniające wpływ planowanych napraw na pracę 
całej konstrukcji mostu w poszczególnych fazach prowadzenia robót, co wiąże się ze wskazaniem m.in. 
kolejności prac naprawczych na obiekcie, 

- w przypadku stosowania zbrojenia przeciwskurczowego oraz zbrojenia sczepiającego – ilość zbrojenia, jego 
średnicę, ilość i rodzaj łączników umożliwiających odpowiednie zakotwienie w obu łączonych materiałach, 
głębokość i średnicę otworów dobranych do stosowanych materiałów przeznaczonych do mocowania kotew 
należy określić na podstawie obliczeń. 
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5.4. Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy 
 
5.4.1. Dokumenty dotyczące kwalifikacji personelu 
 
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w stosunku do personelu Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć do oferty przetargowej. Żądanie dostarczenia wymienionych dokumentów przez Wykonawcę powinno 
być zawarte w warunkach kontraktu. 
 
5.4.2. Wymagania w stosunku do osób kierujących robotami: 
- uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie 

budownictwa mostowego, 
- znajomość zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych oraz technologii 

stosowania materiałów, udokumentowane ukończeniem szkolenia w zakresie napraw oraz doświadczenie w 
wykonywaniu prac tego typu. 

 
5.4.3. Wymagania w stosunku do brygadzistów: 
- znajomość technologii i umiejętność stosowania materiałów do napraw i ochrony powierzchniowej 
betonu, ukończenia szkolenia w zakresie napraw oraz doświadczenie w wykonywaniu prac tego typu. 
 
5.4.4. Wymagania w stosunku do robotników: 
- znajomość zasad i umiejętność stosowania materiałów do napraw i ochrony betonu, przeszkolenie na 
stanowisku pracy. 
 
5.5. Wymagana dokumentacja robót 
 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca i Inżynier dokonują ustaleń technologicznych, których zakres 
przedstawiony został w załączniku 1. Podczas robót na bieżąco, na odpowiednich formularzach Wykonawca 
zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji wykonawczej według załączonych wzorów (przykłady 
protokołów w załączniku), w której zamieszcza m.in.: 
- dane o obiekcie, 
- informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 
- dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robót, 
- informacje o ilości wykonanych prac i zużytych materiałów, 
- wyniki wykonanych badań w ramach kontroli wykonywania i odbioru robót. 
Oddzielna dokumentacja powinna być prowadzona dla prac iniekcyjnych. Zakres dokumentacji dla prac 
iniekcyjnych jest przedmiotem ST M.20.01.18 [4]. 
Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do rozliczenia robót. Dokumentację tę Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć jako element dokumentacji budowy. 
 
5.6. Zasady wykonywania robót  
 
Niniejsza ST dotyczy zasad wykonywania napraw powierzchni betonowych za pomocą zapraw typu PCC. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
- roboty przygotowawcze, 
- przygotowanie podłoża betonowego i stali zbrojeniowej do nałożenia materiału naprawczego, 
- nałożenie materiału naprawczego, 
- roboty wykończeniowe. 
 
5.7. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Kierownika 
Projektu: 
- zlokalizować obszary do naprawy, 
- ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
- określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
Do Wykonawcy należy również wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów 
roboczych i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia robót. 
 
5.8. Pole referencyjne 
 
Przed przystąpieniem do prac naprawczych na obiekcie Wykonawca, w obecności przedstawiciela Inżyniera 
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przygotowuje pole referencyjne naprawy powierzchniowej betonu. Wykonanie pola referencyjnego ma na celu: 
- określenie wszystkich parametrów naprawy powierzchniowej betonu, 
- ocenę przydatności proponowanych materiałów, technologii, 
- ocenę efektów wykonania prac naprawczych. 
Pole referencyjne może stanowić podstawę do oceny, czy wykonana na danym elemencie naprawa 
powierzchniowa wykazuje założone właściwości, czy jest zgodna z wymaganiami projektowymi i wymaganiami 
producenta materiałów.  
Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiegać uzgodnionymi w protokole ustaleń 
(przykład protokółu w załączniku 1) materiałami i zgodnie z założoną technologią. Prace rozpoczynają się od 
przygotowania podłoża i prętów zbrojenia przez wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia, warstwy 
sczepnej, uzupełnienia ubytku, nałożenia szpachlówki a kończąc na ewentualnej powłoce ochronnej.   
Dodatkowo, podczas wykonywania pola referencyjnego, dla materiałów z grupy zapraw, należy wykonać 
kontrolę wykonywania prac obejmującą sprawdzenie, na min. 3 próbkach, beleczkach 4×4×16 cm, gęstości 
objętościowej oraz wytrzymałości na ściskanie zgodnie z normą PN-B-04500:1985 [11].  Uzyskane wyniki 
powinny spełniać wymagania zgodnie z przedmiotowymi normami lub aprobatami technicznymi. Gęstość 
objętościową należy określić również na próbkach o grubości min. 15 mm, pobranych z odwiertów, uzyskanych 
podczas badania wytrzymałości na odrywanie (metoda „pull-off”), przy czym należy wykonać min. 3 pomiary 
gęstości objętościowej i obliczyć wartość średnią.    
W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca przeprowadza kontrolę wykonania robót, a Inżynier 
badania odbiorcze naprawy powierzchniowej betonu. 
Pole referencyjne należy przygotować oddzielnie dla każdego rodzaju stosowanej naprawy powierzchniowej. 
Miejsca, liczbę i wielkość powierzchni referencyjnych oraz sposób ich oznaczenia powinien określić Inżynier.   
Wszystkie uzgodnienia, wynikające z wykonania pola referencyjnego na każdym etapie robót, powinny zostać 
zapisane w protokole wykonania naprawy powierzchniowej betonu (przykład protokołu w załączniku 1), a 
wyniki badań załączone do dokumentacji budowy.  
 
5.9. Przygotowanie podłoża 
 
5.9.1. Warunki ogólne 
 
Przed wykonaniem naprawy podłoże betonowe wymaga specjalnych przygotowań. Właściwe oczyszczenie 
betonu ma decydujące znaczenie dla trwałości i jakości stosowanej naprawy. Podłoże betonowe podlegające 
naprawie powinno być jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowego, piasku, pyłów, olejów i tłuszczów, 
a także oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, skorodowanych, luźnych części betonu, starych 
powłok ochronnych i innych elementów pogarszających przyczepność. Odpowiednio przygotowane powinno 
być również odsłonięte zbrojenia. W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace: 
- usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczeń (w tym 

również chemicznych) mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z betonem lub na 
korozję betonu albo stali zbrojeniowej, 

- usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu, 
- odkucie otuliny betonowej skorodowanych prętów, 
- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia czystości, 
- oczyszczenie podłoża betonowego z pyłów i części luźnych oraz ewentualnie usunięcie nadmiaru wody. 
Z przygotowania podłoża Wykonawca powinien przygotować protokół. Przykład protokołu podano w 
załączniku  2. 
 
5.9.2. Sposoby przygotowania podłoża przed nakładaniem materiałów naprawczych 
 
5.9.2.1.  Odkuwanie betonu 
 
Przed nałożeniem materiałów naprawczych (zapraw PCC) należy usunąć skorodowany beton do tzw. „zdrowego 
betonu”, oczyścić i zabezpieczyć odkryte pręty zbrojeniowe, oczyścić powierzchnię naprawianą z wszelkich 
zanieczyszczeń oraz wykonać roboty iniekcyjne. Wykonanie robót iniekcyjnych jest przedmiotem ST 
M.20.01.18 [4].  
Odkuwanie skorodowanego betonu powinno odbywać się pod nadzorem Kierownika Projektu. Dopuszczalna 
wielkość obszaru odkuwania betonu powinna być określona w projekcie naprawy i niedopuszczalne jest 
odkuwanie betonu na obszarze wykraczającym poza ten zakres bez konsultacji z Inżynierem. W przypadku 
konieczności odkucia betonu na znacznym obszarze, mogącym mieć wpływ na statykę konstrukcji obiektu lub 
jej poszczególnych elementów, należy przerwać roboty i powiadomić Inżyniera celem skonsultowania się z 
projektantem robót naprawczych. Należy również powiadomić bezzwłocznie Inżyniera i przerwać roboty 
przygotowawcze w przypadku natrafienia na stal sprężającą. 
Głębokość i kształt skucia powinny być ustalone na podstawie badań, określających m.in. głębokość 
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karbonatyzacji, głębokość penetracji szkodliwych związków chemicznych, a także na podstawie badań 
wytrzymałościowych, określających wytrzymałość betonu. W przypadku degradacji betonu sięgającej znacznej 
głębokości, proces skuwania należy poprzedzić analizą statyczno-wytrzymałościową, określającą czy skuwanie 
nie zagrozi bezpieczeństwu konstrukcji i ewentualnie wykonać niezbędne prace zabezpieczające. Linie 
wyznaczające krawędzie odkuć powinny być prostopadłe lub równoległe do osi naprawianego elementu. 
Krawędzie obszaru naprawianego należy podkuć (naciąć liniowo) pod kątem prostym. Minimalna głębokość 
podkucia wynosi 1 cm. 
 
5.9.2.2. Czyszczenie podłoża betonowego 
 
Czyszczenie podłoża betonowego polega na usunięciu części luźnych, pyłów, olejów, mleczka cementowego i 
innych elementów obniżających przyczepność. Sposób oczyszczania należy dostosować do przewidywanych do 
wbudowania materiałów naprawczych, zgodnie z ich kartami technicznymi.  Do czyszczenia powierzchni należy 
stosować metodą strumieniowo-ścierną (np. piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie). Następnie 
oczyszczoną powierzchnię należy odpylić odkurzaczem przemysłowym lub przez zdmuchnięcie pyłu sprężonym 
powietrzem (sprężarki śrubowe). Miejsca zatłuszczone należy zmyć rozpuszczalnikami organicznymi lub 
detergentami.  
 
5.9.2.3.  Przygotowanie zbrojenia 
 
Jeżeli stwierdzono korozję zbrojenia, to powinno ono być odsłonięte w stopniu umożliwiającym jego 
oczyszczenie i ewentualne wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jego powierzchni. W przypadku 
stwierdzenia powierzchniowej korozji prętów zbrojenia (od strony otuliny) beton należy rozkuć do ½ średnicy 
pręta zbrojeniowego. Gdy pręty zbrojeniowe są skorodowane na całym obwodzie rozkucie powinno sięgać 
jeszcze około 2 cm poza pręt. Odkryte zbrojenie należy oczyścić z rdzy obróbką strumieniowo-ścierną do 
stopnia czystości wymaganego przez producenta materiałów naprawczych (zwykle do stopnia Sa ½ wg PN-EN 
ISO 8501-1:2008 [12]). 
W przypadku stwierdzenia korozji 20% przekroju pręta zbrojeniowego należy wzmocnić zbrojenie prętami 
uzupełniającymi lub odcinki zniszczone pręta usunąć i zastąpić nowymi. Pręty stanowiące uzupełnienie należy 
oczyścić do stopnia czystości jak pręty zbrojenia uzupełnianego. Łączenie prętów uzupełnianych z prętami 
uzupełniającymi należy wykonywać zgodnie z PN-S-10042:1991 [13]. 
Po oczyszczeniu pręty zbrojeniowe należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. Przygotowanie środka 
antykorozyjnego do użycia musi być zgodne z zaleceniami producenta podanymi w karcie technicznej. Zwykle 
odpowiednią ilość wody wlewa się do mieszarki wolnoobrotowej i dodaje suchy składnik mieszając aż do 
uzyskania jednorodnej masy o konsystencji śmietany (nie krócej niż 3 min.). Oczyszczone pręty zbrojeniowe 
należy pokryć materiałem antykorozyjnym za pomocą szczotki, pędzla lub rozpylacza.   Ilość i grubość warstw 
ochrony antykorozyjnej prętów oraz całość przebiegu procesu wbudowywania materiału musi odpowiadać 
wymaganiom producenta podanym w kartach  technicznych materiałów. Zwykle należy zastosować dwie 
warstwy o grubości 0,5 mm każda. Odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynosi zwykle od 4 do          
5 godz. w temperaturze +20°C. Kolejne warstwy naprawy można nakładać po upływie czasu określonym przez 
producenta (zwykle od 4 do 5 godzin w temp. +20°C). 
Z zabezpieczenia antykorozyjnego prętów zbrojeniowych Wykonawca sporządzi protokół. Wzór protokołu 
podano w załączniku 3. 
 
5.9.2.4.  Iniekcja rys 
 
Iniekcja rys jest przedmiotem ST M.20.01.18. [4]. 
 
5.9.2.5. Przygotowanie podłoża bezpośrednio przed nałożeniem zaprawy naprawczej -nakładanie warstwy 
sczepnej i środka antykorozyjnego 
 
Przygotowanie warstwy sczepnej i środka antykorozyjnego do użycia musi być zgodne z zaleceniami producenta 
podanymi w karcie technicznej. Zwykle odpowiednią ilość wody wlewa się do mieszarki wolnoobrotowej i 
dodaje suchy składnik mieszając w mieszadłem wolnoobrotowym przez co najmniej 3 min., aż do uzyskania 
jednorodnej masy o konsystencji śmietany.Oczyszczone pręty zbrojeniowe należy pokryć środkiem 
antykorozyjnym przy pomocy średniej twardości szczotki, wałka lub rozpylacza. Ilość nakładanych warstw i 
odstęp czasowy  pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw powinny być zgodne z zaleceniami producenta.   
Przed wykonaniem warstwy sczepnej podłoże należy zwilżyć czystą wodą aż do nasycenia (chyba, że producent 
podaje inaczej w karcie technicznej). Warstwę sczepną należy nakładać szczotką, pędzlem lub natryskiem. 
Warstwa sczepna musi zostać dobrze wtarta w podłoże w celu osiągnięcia dobrego związania z podłożem. Ilość i 
grubość warstw oraz całość przebiegu procesu wbudowywania materiału musi odpowiadać wymaganiom 
producenta podanym w kartach  technicznych materiałów. Zwykle temperatura powietrza i podłoża w trakcie 
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układania warstwy powinna wynosić  min. +5°C i max. +30°C.  Następne warstwy naprawcze powinny być 
układane na wilgotną warstwę sczepną metodą „mokre na mokre”, chyba że producent podaje inaczej w karcie 
technicznej materiału. 
Z  wykonania warstwy sczepnej Wykonawca sporządzi protokół. Wzór protokołu podano w załączniku  4.  
Jeżeli nie jest stosowana warstwa sczepna podłoże betonowe powinno być przygotowane do nałożenia zaprawy 
naprawczej zgodnie z zaleceniem producenta.  Zwykle powinno być ono  staranne nasączone wodą przez 3 dni 
poprzedzające betonowanie, aby suchy stary beton nie odciągał wody ze świeżej mieszanki, a także aby w jak 
największym stopniu zmniejszyć skurcz różnicowy między starym betonem a świeżą zaprawą. Bezpośrednio 
przed   nałożeniem zaprawy naprawczej nadmiar wody należy usunąć, aby powierzchnia była matowo-wilgotna. 
 
5.10. Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC 
 
5.10.1. Warunki atmosferyczne 
 
Jeżeli producent w karcie technicznej nie podaje inaczej, nakładanie zapraw naprawczych należy wykonywać 
przy temperaturach powietrza i podłoża: min. +5°C i max. +30°C.Podczas wykonywania prac naprawczych 
Wykonawca zobowiązany jest kontrolować wilgotność podłoża oraz temperaturę powietrza i podłoża. Parametry 
te muszą odpowiadać wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach lub aprobatach 
technicznych. Pomiary warunków atmosferycznych należy wykonywać co 3÷4 godziny i przy każdej 
odczuwalnej zmianie pogody. Wyniki pomiarów powinny zostać umieszczone w protokołach wykonania 
warstwy sczepnej i naprawy ubytków betonowych. 
 
5.10.2  Przygotowanie materiałów 
 
Przed przystąpieniem do przygotowania materiałów należy sprawdzić zgodność materiału z dokumentacją 
projektową i specyfikacja techniczną, stan opakowań i termin przydatności do stosowania. Wyniki kontroli 
jakości materiałów do napraw powinny zostać zamieszczone w odpowiednich protokołach (patrz załączniki 3, 4, 
5).  
Jeżeli producent materiału nie przewiduje inaczej w karcie technicznej, materiały należy przygotować do 
aplikacji wlewając odpowiednią ilość wody do czystego naczynia, a następnie podczas mieszania, dodając suchą 
zaprawę. Aby ograniczyć napowietrzanie należy stosować wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne, mieszając 
nie krócej niż  3 minuty. Bezpośrednio  przed zastosowaniem, materiał powinien stanowić jednorodną 
mieszaninę, bez widocznych smug i pęcherzyków powietrza. 
 
5.11. Nakładanie zaprawy naprawczej 
 
5.11.1. Warunki ogólne 
 
Roboty powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robót należy zawsze i 
bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez producenta materiału. Zalecenia te 
zawarte są w kartach technicznych materiałów i opracowane przez jego producenta. Każdy z materiałów 
naprawczych ma swoją specyfikę stosowania i dla każdego materiału można określić nieco inne wymagania 
dotyczące warunków pogodowych, warunków przygotowania i wilgotności podłoża oraz warunków 
wykonywania kolejnych warstw. Ścisłe przestrzeganie zaleceń technologicznych producenta materiału ma 
decydujący wpływ na trwałość wykonywanych napraw.  
Uwaga: Zaleca się wykonywanie robót przy minimalnym ruchu pojazdów na obiekcie – w 
godzinach nocnych . 
Z wykonania robót Wykonawca powinien sporządzić protokół. Przykład protokołu podano w załączniku 5.  
 
5.11.2. Nakładanie zaprawy naprawczej 
 
Jeżeli producent nie przewiduje inaczej, zaprawę naprawczą należy nanieść na podłoże bezpośrednio po 
nałożeniu warstwy sczepnej, metodą „mokre na mokre”. W przypadku, gdy warstwa sczepna nie jest stosowana, 
zwykle wymagane jest zwilżenie powierzchni betonowej wodą i usunięcie jej nadmiaru, tak by powierzchnia 
podczas układania zaprawy była matowo-wilgotna.  
Zaprawę należy nanosić techniką wskazaną przez producenta w karcie technicznej. Zwykle nie stosuje się metod 
tynkarskich, materiał naprawczy należy nałożyć kielnią i ubytek  „wykleić” techniką „na wcisk” zaprawą, tak 
aby ją jak najsilniej dokleić do podłoża i zagęścić. Należy przy tym unikać nanoszenia nadmiaru materiału poza 
krawędzie rozkucia. Zaprawę należy dobrze zagęścić, unikając powstawania pustek. W sytuacji, gdy konieczne 
jest nałożenie kolejnej warstwy zaprawy naprawczej należy odczekać okres czasu wymagany przez producenta 
(zwykle 24 godziny) do momentu utwardzenia się warstwy poprzedniej, następnie nałożyć warstwę sczepną i na 
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świeżą warstwę sczepną nałożyć zaprawę naprawczą.    
Jeżeli producent nie wymaga inaczej, powierzchni na której wykonano naprawę nie należy wygładzać na mokro. 
Po wstępnym związaniu i częściowym stwardnieniu zaprawy (około 1÷2 godzin) naprawianą powierzchnię 
należy delikatnie zatrzeć  packą pokrytą gąbką, filcem lub miękkim tworzywem syntetycznym. Nie wolno 
stosować siłowego zacierania „na ostro”. Wykonaną naprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem 
poprzez przykrywanie folią lub brezentem systematycznie zraszanymi wodą. Nie wolno wykonanej naprawy 
skrapiać wodą i zagładzać do wypłynięcia mleczka cementowego, ani posypywać cementem. 
Uzupełnienie drobnych ubytków i wyrównanie powierzchni po naprawie ubytków należy wykonać warstwą 
wyrównawczą (zaprawą szpachlową) najwcześniej po  24 godzinach od zakończenia naprawy (chyba że 
producent podaje inaczej).  Zwykle przed nałożeniem szpachlówki podłoże należy lekko zwilżyć, tak aby było 
matowo-wilgotne. Szpachlówkę można nakładać za pomocą packi stalowej, drewnianej lub kielni. Zwykle 
wymagane jest nałożenie dwóch warstw. Pierwszą warstwę po ułożeniu należy lekko zatrzeć dla nadania jej 
szorstkości, druga warstwa stanowi ostateczne pokrycie powierzchni.  Nałożoną warstwę zaprawy 
wyrównawczej należy wygładzić np. wilgotną gąbką, nie należy wygładzać zaprawy za pomocą kielni stalowej 
ani plastikowej. Należy przestrzegać grubości warstw, które można nakładać jednorazowo (zwykle około 3 mm). 
Jeżeli konieczne jest nałożenie grubszej warstwy zaprawę wyrównawczą należy nakładać w kilku warstwach. 
Należy przestrzegać okresu czasu pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw zaprawy wyrównawczej (około 24 
godzin) oraz pomiędzy zaprawą wyrównawczą i powłoką ochronną  wg ST M-20.20.16. [3] (około 4 dni).   
 
5.12. Pielęgnacja naprawy 
 
Jeżeli producent nie podaje inaczej, bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z wykonaniem naprawy 
powierzchni betonu należy chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, 
a także deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej 5°C i przegrzaniem powyżej 25°C przez czas 
określony przez producenta materiału w kartach technicznych. 
 
 5.13. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 
 
W czasie wykonywania robót należy chronić skórę i oczy przed zapyleniem. Należy używać ubrań, okularów i 
rękawic ochronnych. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa pracy podanych przez 
producenta. 
Materiał w stanie sypkim nie powinien dostać się do kanalizacji, gruntu ani wód gruntowych. Należy zawsze 
doprowadzić do związania resztek materiału przy użyciu około 15-20% wody. Materiał związany może być 
usuwany jak zwykły gruz betonowy.   
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 [1] „Wymagania Ogólne”, pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji, 

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt. 
2 lub przez Kierownika Projektu. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji. 
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół wykonania naprawy powierzchni betonowej, w 
którym podaje wszystkie niezbędne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie używanych materiałów, 
parametrach technologicznych wbudowania materiałów, ilości zastosowanych materiałów oraz wyniki badań 
wykonanych powłok. Wzory protokołów zostały zamieszczone w załącznikach do niniejszej ST.  
 
6.3. Kontrola jakości materiałów 
 
Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Za sprawdzenie 
przydatności materiałów oraz jakości wbudowania odpowiada Wykonawca. 
Akceptacja materiałów następuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku, aprobat technicznych i 
sprawdzeniu ich na zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi Kierownikowi 
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Projektu certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności danej partii materiału z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, a także kartę techniczną materiału.  Na żądanie Kierownika Projektu Wykonawca przedstawi 
aktualne wyniki badań materiałów wykonanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta. 
Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić: 
- nr produktu, 
- stan opakowań materiału, 
- warunki przechowywania materiału, 
- datę produkcji i datę przydatności do stosowania. 
Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiałem Wykonawca powinien  ocenić jego wygląd. 
Podczas przygotowywania materiałów do użycia należy sprawdzać zachowanie proporcji mieszania składników 
i zachowania czasu mieszania składników. Należy też kontrolować zachowanie czasu nakładania materiałów i 
odstępy czasowe pomiędzy układaniem kolejnych warstw. 
 
6.4. Kontrola przygotowania podłoża 
 
Podłoże betonowe podlegające naprawie powinno być jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowego, 
piasku, pyłów, olejów i tłuszczów, a także oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, 
skorodowanych, luźnych części betonu, starych powłok ochronnych i innych elementów pogarszających 
przyczepność. 
Jeżeli producent materiału nie podaje inaczej w karcie technicznej stosowanego materiału, przygotowane 
podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
- wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektów (elementów) 

powinna być nie mniejsza niż wynikająca z przyjętej klasy betonu, dla obiektów remontowanych powinna ≥ 
25 MPa, 

- wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 [6] prawidłowo przygotowanego podłoża 
betonowego powinna wynosić: 

 wartość średnia   ≥ 1,5 MPa, 
 wartość minimalna   1,0 MPa. 
Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 25 m2 powierzchni 
oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 dla jednego obiektu.  
Odkryte zbrojenie powinno być oczyszczone do stopnia czystości wymaganego przez producenta materiałów 
naprawczych (zwykle do stopnia Sa ½ wg PN-EN ISO 8501-1:2008 [12]) i pokryte środkiem antykorozyjnym 
zgodnie z pkt. 5.9.2.3.  
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża.  
 
6.5. Kontrola wykonania prac naprawczych 
 
Kontrola wykonania prac naprawczych obejmuje: 
a) badanie wytrzymałości naprawy na odrywanie od podłoża, 
b) sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych naprawianego elementu, 
c) sprawdzenie grubości otuliny zbrojenia.  
Ad a) Naprawione powierzchnie, po odpowiednim stwardnieniu zaprawy, Wykonawca powinien zbadać w 
obecności Kierownika Projektu  przez ostukiwanie. W przypadku złej przyczepności naprawy do betonu 
występuje specyficzny dźwięk. Badanie wytrzymałości wykonanej naprawy na odrywanie od podłoża należy 
wykonać wg  PN-EN 1542:2000 [6]. Należy wykonać co najmniej 1 pomiar na 25 m2 wykonanej naprawy, lecz 
nie mniej niż 5 dla elementu. Miejsca pomiarowe wskazuje Inżynier. Wartość średnia ze wszystkich pomiarów 
nie powinna być mniejsza niż 1,5 MPa, minimalna wartość pojedynczego pomiaru nie powinna być mniejsza niż 
1,0 MPa, przy czym przełom musi przebiegać w betonie.  Jeżeli wartość pojedynczego pomiaru jest mniejsza niż 
1,0 MPa wówczas należy wykonać dodatkowy pomiar obok, w miejscu również wskazanym przez Kierownika 
Projektu. W przypadku, gdy dodatkowy pomiar spełni warunek minimalnej wytrzymałości na odrywanie i 
równocześnie wartość średnia ze wszystkich pomiarów nie będzie mniejsza niż 1,5 MPa, to można uznać, że 
warunek wytrzymałości na odrywanie został spełniony. Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić 
przy użyciu tej samej zaprawy, która była stosowana do napraw, zachowując wymagania technologiczne 
odnośnie jej stosowania. W czasie prac należy także dążyć do odtworzenia, w miejscu wykonywania naprawy, 
charakteru istniejącej faktury. 
Ad b) Sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych należy wykonać zgodnie z PN-S-10040:1999 
[14].  
Ad c) Po zakończeniu naprawy należy sprawdzić wykonaną otulinę zbrojenia w naprawianym elemencie 
metodami nieniszczącymi, pod kątem zachowania wartości założonych w projekcie naprawy. Z kontroli robót 
Wykonawca sporządzi protokół. Przykład protokołu zamieszczono w załączniku 6.  
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” [1], pkt. 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) naprawionej powierzchni betonu za pomocą zapraw PCC. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” [1], pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  
Odbiorowi robót podlegają: 
- podłoże betonowe, 
- zakres i kształt odkucia, 
- naprawione i zabezpieczone zbrojenie, 
- wykonana warstwa naprawy. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża do wykonania naprawy, 
- przygotowanie zbrojenia - oczyszczenie i nałożenie materiału antykorozyjnego, 
- nałożenie warstwy sczepnej. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” [1] oraz 
niniejszej ST.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” [1], pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe (w tym diagnostyka konstrukcji), 
- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót, 
- przygotowanie podłoża do nakładania powłoki, 
- przygotowanie zbrojenia - oczyszczenie, ewentualne wzmocnienie i nałożenie materiału -antykorozyjnego,  
- nałożenie warstwy sczepnej, 
- nałożenie zaprawy naprawczej, 
- nałożenie warstwy wyrównawczej, 
- pielęgnację naprawy, 
- wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych, niezbędnych do 

wykonania robót, 
- zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska, 
- wykonanie badań, 
- uporządkowanie miejsca robót. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących   
 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:  
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
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tymczasowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Specyfikacje techniczne  
 
  1.       DM.00.00.00.      Wymagania ogólne 
  2.       M.12.01.00.  Stal zbrojeniowa 
3.       M.20.20.16.  Powierzchniowe zabezpieczenie betonu 
4. M.20.01.18.  Iniekcja rys i pęknięć 

 
10.2. Normy 
 
  5. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie 

wytrzymałości 
  6. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności 
przez odrywanie 

  7. PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych. Metody badań. Oznaczanie współczynnika 
rozszerzalności cieplnej 

  8. PN-EN 12617-4:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych. Metody badań. Część4: Oznaczanie 
skurczu i wydłużenia 

  9. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
10. PN-B-01807:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zasady diagnostyki 
konstrukcji. 

11. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych 

12. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości 
powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz 
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok 

13. PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone. Projektowanie 

14. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone. Wymagania i badania 

Inne dokumenty 
 
15. Procedura IBDiM 

PB-TM-X1 
Badanie przyczepności zaprawy do napraw betonu    
metodą „pull-off” 

16. Procedura IBDiM 
TWm-18/97 

Badanie przyczepności do zbrojenia zapraw 
modyfikowanych 

17. Procedura IBDiM SO-1 Badanie współczynnika liniowej rozszerzalności 
cieplnej dla zapraw modyfikowanych 

18. Procedura IBDiM SO-2 Badanie dynamicznego modułu sprężystości dla zapraw 
modyfikowanych 

19. Procedura IBDiM 
TWm-31/97 

Badanie skurczu i pęcznienia zapraw modyfikowanych 

20. Procedura IBDiM 
PBTM-1/12 

Badanie mrozoodporności zapraw budowlanych 

21. Procedura IBDiM SO-3 Badanie mrozoodporności zapraw budowlanych 
 

Wytyczne badań właściwości ochronnych betonu względem zbrojenia w mostach. IBDiM, informacje, 
instrukcje, zeszyt 39, Warszawa 1992 
Zalecenia dotyczące oceny jakości beton „in-situ” w istniejących konstrukcjach  obiektów mostowych. GDDP, 
Warszawa 1998 
„Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach 
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mostowych”, IBDiM, Żmigród, 1998 
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11.ZAŁĄCZNIKI 
WZORY PROTOKOŁÓW DLA ROBÓT DOTYCZĄCYCH NAPRAWY  POWIERZCHNIOWEJ 
BETONU 
 
ZAŁĄCZNIK  1 
 
Kontrakt nr ................ 
Umowa nr.................. 
PROTOKÓŁ WYKONANIA  
NAPRAWY POWIERZCHNIOWEJ BETONU – 
– USTALENIA TECHNOLOGICZNE 
 
Obiekt: ...................................................................................................................................... 
Zleceniodawca: ........................................................................................................................ 
Projektant: ................................................................................................................................ 
Wykonawca: ............................................................................................................................. 
Laboratorium:  .......................................................................................................................... 
Osoby odpowiedzialne: ............................................................................................................ 
 

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA NUMER UPRAWNIEŃ 
 Inspektor nadzoru  
 Kierownik budowy  
   
   

USTALENIA: 

RODZAJ ROBÓT ZAKRES ROBÓT 
PROJEKTOWANA 
TECHNOLOGIA 

Przygotowanie podłoża 
betonowego 

 odkucia ręczne 
odkucia mechaniczne 
oczyszczenie podłoża: 
piaskowanie 
hydropiaskowanie 
śrutowanie 
frezowanie 
inne: ……………. 

Przygotowanie 
zbrojenia 

 wym. Stopień oczyszczenia: 
oczyszczanie zbrojenia: 
- piaskowanie 
- inne: 
…………………………….. 

Zabezpieczenie 
antykorozyjne zbrojenia 

 o spoiwie mineralnym 
o spoiwie żywicznym 
sposób nanoszenia: 
- pędzel 
- szczotka 
- natrysk 
- inne: 

Warstwa sczepna  o spoiwie mineralnym 
o spoiwie żywicznym 
sposób nanoszenia: 
- pędzel 
- szczotka 
- inne:.............. 

Naprawa betonu  zaprawa PCC 
 

Inne roboty: 
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WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH MATERIAŁÓW: 
 
RODZAJ 
TECHNOLOGII 

PRODUCENT 
MATERIAŁU 

NAZWA 
MATERIAŁU 

NUMER 
APROBATY 

ZUŻYCIE JEDNO-
STKOWE 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH: 
 

 WYMAGANIA 
RODZAJ 
TECHNO-
LOGII 

temp. 
powietrza 

temp. 
podłoża 

temp. 
materiałów 

wilgotność 
powietrza 

temp. 
punktu rosy 

inne: 
…….. 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
WYKAZ WYMAGANYCH BADAŃ KONTROLNYCH: 
 
RODZAJ 
WYKONANEJ 
ROBOTY 

RODZAJ BADAŃ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYMAGANIA 
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WYKAZ MINIMALNEGO WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO  
NIEZBĘDNEGO PRZY PROWADZONYCH PRACACH 
 

RODZAJ SPRZĘTU ILOŚĆ SZTUK 
Termometr do pomiaru temperatury powietrza  
Termometr do pomiaru temperatury podłoża  
Termometr do pomiaru temperatury materiałów  
Higrometr  
Aparat „pull-off”  
Inne:  
  
  

WYKAZ ZAAKCEPTOWANEGO SPRZĘTU I NARZĘDZI: 
RODZAJ SPRZĘTU ILOŚĆ SZTUK 
  
  
  
  

 
INNE USTALENIA TECHNOLOGICZNE: 
 
 
 
Wykonawca                                                                          Inżynier 
 
 
Data:
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ZAŁĄCZNIK 2 
 
Kontrakt nr ................ 
Nazwa kontraktu ....... 
Umowa nr.................. 
 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ….. DZIAŁKA Nr ….. 
PROTOKÓŁ KONTROLI 
PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA BETONOWEGO 
 
Obiekt: ..................................................................................................................................... 
Element: ................................................................................................................................... 
Zakres robót: ..................................... [m2]   rysunek załącznik: ............................................. 
Termin wykonania prac: .......................................................................................................... 
Sposób czyszczenia: ................................................................................................................. 
 
KONTROLA WYKONANIA PRAC (WYNIKI BADAŃ KONTROLNYCH) 
 
LP. WYTRZYMAŁOŚĆ 

NA ŚCISKANIE 
WYTRZYMAŁOŚĆ 
NA ODRYWANIE 

KARBONA-
TYZACJA 

ZAWARTOŚĆ 
CHLORKÓW 

INNE 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
UWAGI: 
 
 
 
 
 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inżynier 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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ZAŁĄCZNIK 3 
Kontrakt nr ................ 
Nazwa kontraktu ....... 
Umowa nr.................. 
 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ….. DZIAŁKA Nr ….. 
 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH 
Obiekt: ...................................................................................................................................... 
Element: ................................................................................................................................... 
Zakres robót: ................................................[m2]   rysunek załącznik: ................................... 
Termin wykonania prac: .......................................................................................................... 
Stopień oczyszczenia prętów 
zbrojeniowych:......................................................................................................................... 
Sposób czyszczenia prętów 
zbrojeniowych:......................................................................................................................... 
PARAMETRY MATERIAŁU DO WYKONANIA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO ZBROJENIA 
Lp. Parametry materiału Dane 
1 Nazwa materiału  
2 Numer partii  
3 Numer dostawy  
4 Certyfikat lub deklaracja zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną 
załącznik nr 

5 Data ważności  
6 Stosunek mieszania  
7 Czas mieszania  
8 Temperatura materiału  
9 Metoda nanoszenia  
10 Liczba warstw  
11 Grubość warstw  
12 Przerwa technologiczna pomiędzy warstwami 

zabezpieczenia antykorozyjnego 
 

13 Przerwa technologiczna przed wykonaniem kolejnej 
warstwy 

 

14 Inne:  
15   
 
UWAGI: 
 

Miejscowość i data Wykonawca Inżynier 
……………………… ……………………….. ……………………….. 
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ZAŁĄCZNIK 4 
Kontrakt nr ................ 
Nazwa kontraktu ....... 
Umowa nr.................. 
 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ….. DZIAŁKA Nr ….. 
WYKONANIE WARSTWY SCZPENEJ 
 
Obiekt: ...................................................................................................................................... 
Element: ................................................................................................................................... 
Zakres robót: .................................................[m2]   rysunek załącznik: ................................... 
Termin wykonania prac: ........................................................................................................... 
PARAMETRY MATERIAŁU DO WYKONANIA WARSTWY SCZEPNEJ 
Lp. Parametry materiału Dane 
1 Nazwa materiału  
2 Numer partii  
3 Numer dostawy  
4 Certyfikat lub deklaracja zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną 
załącznik  

5 Data ważności  
6 Stosunek mieszania  
7 Czas mieszania  
8 Temperatura materiału  
9 Metoda nanoszenia  
10 Liczba warstw  
11 Grubość warstw  
12 Przerwa technologiczna pomiędzy warstwami zabezpieczenia 

antykorozyjnego 
 

13 Przerwa technologiczna przed wykonaniem kolejnej warstwy  
14 Inne:  
UWAGI: 
 
DANE METEOROLOGICZNE 

Data: Godzina: Godzina: Godzina: 
Pogodnie    
Zachmurzenie    
Deszcz    
Temperatura powietrza    
Wilgotność powietrza    
Temperatura podłoża    
Temperatura punktu rosy    
Inne:    
Miejscowość i data Wykonawca Inżynier 
……………………….. ……………………….. ……………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    Strona  214          
                                 
 
 

ZAŁĄCZNIK 5 
Kontrakt nr ................ 
Nazwa kontraktu ....... 
Umowa nr.................. 
 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ….. DZIAŁKA Nr ….. 
 UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW BETONU 
Obiekt: ...................................................................................................................................... 
Element: ................................................................................................................................... 
Zakres robót: .........................................[m2]   rysunek załącznik nr: ..................................... 
Termin wykonania prac: ......................................................................................................... 
PARAMETRY MATERIAŁU NAPRAWCZEGO 
Lp. Parametry materiału Dane 
1 Nazwa materiału  
2 Numer partii  
3 Numer dostawy  
4 Certyfikat lub deklaracja zgodności z Polską Normą  

lub aprobatą techniczną 
załącznik  

5 Data ważności  
6 Stosunek mieszania  
7 Czas mieszania  
8 Temperatura materiału  
9 Metoda nanoszenia  
10 Liczba warstw  
11 Grubość warstw  
12 Przerwa technologiczna pomiędzy warstwami zabezpieczenia 

antykorozyjnego 
 

13 Przerwa technologiczna przed wykonaniem kolejnej warstwy  
14 Inne:  
UWAGI: 
 
DANE METEOROLOGICZNE 

Data: Godzina: Godzina: Godzina: 
Pogodnie    
Zachmurzenie    
Deszcz    
Temperatura powietrza    
Wilgotność powietrza    
Temperatura podłoża    
Temperatura punktu rosy    
Inne:    
Miejscowość i data Wykonawca Inżynier 
……………………. ……………………….. ……………………….. 
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ZAŁĄCZNIK 6 
 
Kontrakt nr ................ 
Nazwa kontraktu ....... 
Umowa nr.................. 
 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ….. 
 KONTROLA WYKONANIA PRAC (WYNIKI BADAŃ KONTROLNYCH) 
 
Obiekt: ..................................................................................................................................... 
Element: .................................................................................................................................. 
Zakres robót: ............................................[m2]   rysunek załącznik: ...................................... 
Termin wykonania prac: .......................................................................................................... 
 
Lp. Wytrzymałość 

na ściskanie 
Wytrzymałość 
na odrywanie 

Wykrywanie 
pustek 

Sprawdzenie 
wymiarów 
geometr. 

Pomiar gr. 
warstwy 

Grubość 
otuliny 

Inne: 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
 
 
 

       

 
 
 

       

 
 

Miejscowość i data Wykonawca Inżynier 
……………………… ……………………….. ……………………….. 
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M.20.20.16. POWIERZCHNIOWE  ZABEZPIECZENIE  BETONU 
 
1.    WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni betonowych w ramach zadania: „REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO O JNI 
01011338 NAD RZEKĄ BIAŁA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W KM 6 + 703, O 
RELACJI KORFANTÓW – BIAŁA, W MIEŚCIE BIAŁA”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

 
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
Robót związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem farbami powierzchni betonowych. 
Dotyczy następujących elementów obiektu: 
- niezakryte powierzchnie obiektu (rama, skrzydła, balustrada) naprawiane zaprawami PCC 
 
1.4. Określenie podstawowe 

 
1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczenie betonu 
 
Zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie działania agresywnych 
czynników atmosferycznych lub wody na konstrukcję. 
 
1.4.2. Hydrofobizacja powierzchni 
 
Proces polegający na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniałego betonu substancjami chemicznymi, 
powodującymi brak zwilżalności zabezpieczonych powierzchni przez wodę. 
 
1.4.3. Impregnacja powierzchniowa  
 
Proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu środkami uszczelniającymi jego pory  

i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe. 
 
1.4.4. Powłoka 
 
Warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio 
przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich. 
 
1.4.5. Punkt rosy  
 
Temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy określonej temperaturze 
powietrza i wilgotności. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową 
ST i poleceniami Kierownika Projektu. 
 



 

    Strona  218          
                                 
 
 

2.    MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosić: 
- wartość średnia    ≥ 1,5 MPa, 
- wartość minimalna      1,0 Mpa. 
Badania na budowie: 
- wartość średnia  ≥      1,0 MPa, 
- wartość minimalna      0,6 Mpa. 
Należy stosować powłoki z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań obciążonych ruchem 
(pokrywających rysy o rozwartości do 0,3 mm). 
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. 
Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu muszą mieć Aprobatę Techniczną 
wydaną przez IBDiM. 
Przed zastosowaniem materiałów do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien 
przedstawić Kierownikowi Projektu numer partii towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru 
wewnętrznego producenta materiału. 
Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu można stosować tylko materiały o nieprzeterminowanej 
przydatności do stosowania. 
Materiały do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny być dostarczane w szczelnych pojemnikach  
i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż + 5°C i wyższych niż +25°C. 
 
3.    SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
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 powinien być zaakceptowany przez 
Kierownika Projektu. 
 
4.    TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie może 
powodować obniżenia ich, jakości. 
Przewóz materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien się odbywać w szczelnych 
nieuszkodzonych opakowaniach. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania 
 

Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być wykonane przez 
pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie tych prac. 
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Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe poprzez usunięcie niezwiązanych części betonu i 
szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję betonu, a także na trwałość połączenia nakładanych 
materiałów z podłożem betonowym.  
Wytrzymałość na odrywanie (wg PN-92/B-0184) prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego powinna 
wynosić: 
- wartość średnia  ≥ 1,5 Mpa, 
- wartość minimalna  1,0 Mpa. 
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 mostowego. 
Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonaniem 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. 
 Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: 
- dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi 
 nie niższa niż +5°C, lecz nie wyższa niż +25°C; 
- dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie niższa niż +8°C (temperatura podłoża 
 musi być wyższa o 3°C od punktu rosy ) i nie wyższa niż +25°C. 
Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych należy stosować mieszalnik 
wolnoobrotowy. 
Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodą hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie powinny 
wykazywać zacieków, przebarwień i innych wad. 
Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych wad. 
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 5°C  
i przegrzaniem powyżej +25°C. 
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń 
pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą betonu i wykonaniem zabezpieczeń 
antykorozyjnych należy do Wykonawcy. 
 
5.3. Bezpieczeństwo Robót i ochrona środowiska 
 

Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny 
odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu może powodować skażenie 
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. 
Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w przypadku 
materiałów nanoszonych metodą natryskową. 
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli, jakości Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Kontrola materiałów 
 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Kierownikowi Projektu do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i 
atesty materiałów. 
Kierownik Projektu obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 
opakowania oraz właściwego przechowywania materiałów. 
 
6.3. Kontrola przygotowania podłoża 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Kierownikowi Projektu do akceptacji wyniki badań podłoża. 
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6.4. Kontrola wykonanych Robót 
 
Po wykonaniu Robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Kierownikowi Projektu wyniki badań: 
- wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą określoną „pull off” 
 przy średnicy krążka próbnego ∅ 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 50 m2,  
 przy min 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814), 
- grubości wykonanej powłoki zmierzonej w oderwanej próbce metodą „pull off”.  
Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w punkcie 2.2. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2) powierzchni podlegającej zabezpieczeniu. 

 
8.    ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
8.2. Odbioru Robót ulegających zakryciu 
 
Podstawą odbioru międzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy 
wykonania Robót określonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacją Techniczną, wymaganiami zawartymi w ST 
oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy Robót. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
 
Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy 
zakończenia wszystkich Robót i spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, ST oraz innych 
warunków dotyczących tych Robót zawartych w Kontrakcie. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły wszystkich odbiorów Robót częściowych, 
- aprobaty techniczne,  
instrukcje producentów (zastosowanych materiałów). 
Jeżeli wszystkie badania dały wynik zgodny z Dokumentacją Techniczną oraz wymogami odpowiednich norm  
i ST, to wykonane Roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane Roboty lub ich część należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami normy Dokumentacją i ST. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić Roboty do zgodności z normą Dokumentacją Techniczną oraz ST i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 
Odbiór końcowy Robót winien być potwierdzony spisaniem protokołu odbioru. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji dla wykonania zabezpieczenia 
antykorozyjnego betonu, zgodnie z wymogami Zamawiającego, sztuką budowlaną, przepisami  
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i normami, dokumentacją projektową oraz ST. Podstawę płatności za Roboty stanowi całkowicie zakończony 
element (wykonany i odebrany).  
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną i obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
zakup i dostarczenie na budowę wszystkich materiałów, 
- wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych 
do wykonania lub zabezpieczenia Robót, 
przygotowanie podłoża, 
naniesienie powłok ochronnych, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania Robót  
 lub wynikających z przyjętej technologii Robót, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
oczyszczenie terenu Robót z odpadów , stanowiących własność Wykonawcy.  
W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty badań, a także ubytki i odpady. 
 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
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M.21.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE 
M.21.01.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
M.21.01.01. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ASFALTOBETONOWYCH  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
rozbiórkowych elementów asfaltobetonowych dla zadania: „REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO O JNI 
01011338 NAD RZEKĄ BIAŁA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W KM 6 + 703, O 
RELACJI KORFANTÓW – BIAŁA, W MIEŚCIE BIAŁA”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy o kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w pkt 1.1., mających na 
celu wykonanie rozbiórki nawierzchni i izolacji, znajdujących się na obiekcie oraz w strefie wykonywania 
amortyzatorów. 
 
1.4. Określenia  podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
oraz  z określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową 
STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały wbudowane nie występują. 
  
3. SPRZĘT 
 
Sprzęt do wykonywania Robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w projekcie  organizacji 
Robót i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
Zakłada się rozbiórkę nawierzchni poprzez frezowanie. Prace można również prowadzić przy użyciu  młotów 
pneumatycznych, elektrycznych. 
 
4. TRANSPORT 
 
Transport sprzętu i odwóz gruzu (lub frezowanego materiału) dowolnymi środkami transportowymi. Zakłada się 
odległość transportu do 15km. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt technologii Robót rozbiórkowych oraz  
projekt organizacji Robót, uwzględniający wszystkie warunki  w jakich prowadzone będą Roboty. 
Zakłada się rozbiórkę nawierzchni poprzez frezowanie Prace rozbiórkowe można również prowadzić sposobem 
wyburzenia - młotami pneumatycznymi, elektrycznymi. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Sprawdzeniu podlegają: 
- zgodność prowadzenia Robót z projektem  technologii i organizacji  Robót rozbiórkowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru Robót  jest metr kwadratowy [m2] przy określonej grubości. Płaci się za wykonaną ilość 
jednostek obmiarowych prac rozbiórkowych elementów asfaltobetonowych i izolacji wg. rzeczywistego obmiaru 
dokonywanego w trakcie prowadzenia Robót łącznie z odwozem na odległość 15 km materiałów stanowiących 
własność Zamawiającego oraz ich utylizacją. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiorom podlegają: 
- przed przystąpieniem  do prac rozbiórkowych: rusztowania zabezpieczające przed upadkiem gruzu,  
- odbiór końcowy (stwierdzenie wykonania zakresu Robót przewidzianego Dokumentacją Projektową).  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena jednostkowa obejmuje  zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie rusztowań wykonanie 
prac rozbiórkowych, a także  odwóz i utylizacja gruzu, który jest własnością Wykonawcy, oczyszczenie miejsca 
pracy. W cenę należy wliczyć ewentualne przestoje i utrudnienia wynikłe z organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót. W cenę wliczono koszty utylizacji odpadów (gruzu powstałego z rozbiórki). 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi 
zmianami). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. W sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1206). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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M.21.01.02. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW BETONOWYCH, ŻELBETOWYCH  I 
KAMIENNYCH 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
rozbiórkowych elementów  betonowych, żelbetowych i kamiennych w ramach zadania: „REMONT OBIEKTU 
MOSTOWEGO O JNI 01011338 NAD RZEKĄ BIAŁA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W 
KM 6 + 703, O RELACJI KORFANTÓW – BIAŁA, W MIEŚCIE BIAŁA”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 
ST jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu : 
- skucie ok. 1cm warstwy powierzchni betonowych, dotyczy: 
 - powierzchni odkrytych ramy (nogi i rygiel) oraz skrzydeł 
 - powierzchni górnej rygla ramy 
 - powierzchni odkrytych przy robotach ziemnych (rama,. skrzydła) 
 - wszystkich powierzchni balustrady betonowej 
- demontaż pasa chodników z kostki betonowej wzdłuż balustrady betonowej obiektu, 
-  demontaż istniejących krawężników 
 
1.4. Określenia  podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
oraz  z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w ST DM.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały wbudowane nie występują. 
 
3. SPRZĘT 

 
Sprzęt do wykonywania Robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w projekcie  organizacji 
Robót i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
 
4. TRANSPORT 
 
Transport sprzętu i odwóz gruzu dowolnymi środkami transportowymi. Zakłada się odległość transportu do 15 
km. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt technologii Robót rozbiórkowych oraz  
projekt organizacji Robót, uwzględniający wszystkie warunki  w jakich prowadzone będą Roboty. 
Prace rozbiórkowe prowadzić sposobem wyburzenia - młotami pneumatycznymi, elektrycznymi. 
Przy rozbiórce  betonu należy  odsłonić, bez naruszania ich całości  wszystkie pręty wystające z części 
konstrukcji  nie ulegającej wyburzeniu, celem ich wbetonowania w elementy dobetonowane w trakcie prac 
remontowych. 
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Pręty winny być po ukończeniu prac rozbiórkowych oczyszczone z resztek betonu oraz korozji przez 
piaskowanie, a następnie wyprostowane. 
Należy zabezpieczyć rzekę przed zanieczyszczeniem gruzem betonowym poprzez wykonanie szczelnego 
pomostu (rusztowanie ze szczelnym podestem) 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Sprawdzeniu podlegają: 
- zgodność prowadzenia Robót z projektem  technologii i organizacji  Robót rozbiórkowych, 
- prawidłowość odsłonięcia, oczyszczenia i prostowania prętów zbrojeniowych wystających elementów 
nierozbieralnych (kontrola wizualna), 
- prawidłowość wykonania szczelnego pomostu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru Robót  jest metr kwadratowy [m2] dla betonów monolitycznych i nawierzchni z kostki 
betonowej przy określonej grubości. Jednostką obmieru dla krawężnika jest metr [m]. Płaci się za wykonaną 
ilość jednostek obmiarowych prac rozbiórkowych elementów żelbetowych lub betonowych wg rzeczywistego 
obmiaru dokonywanego w trakcie prowadzenia Robót łącznie z odwozem na odległość 15 km materiałów 
stanowiących własność Wykonawcy oraz utylizacją materiałów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiorom podlegają: 
- przed przystąpieniem  do prac rozbiórkowych: rusztowania zabezpieczające przed upadkiem gruzu,  
- odbiór końcowy (stwierdzenie wykonania zakresu Robót przewidzianego Dokumentacją Projektową oraz 
odbiór prawidłowości odsłonięcia prętów pozostających w konstrukcji i przygotowania ich do ponownego 
zabetonowania). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Cena jednostkowa obejmuje  zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie rusztowań wykonanie 
prac rozbiórkowych, oczyszczenie i wyprostowanie odsłoniętych prętów pozostających w konstrukcji, a także  
odwóz gruzu, który jest własnością Wykonawcy i oczyszczenie miejsca pracy. W cenę należy wliczyć 
ewentualne przestoje i utrudnienia wynikłe z organizacji ruchu na czas remontu. W cenę wliczono koszty 
utylizacji odpadów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz 627, z późniejszymi 
zmianami) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz 628, z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. W sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, 
poz 1206) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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M.22.00.00. AMORTYZATORY 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru amortyzatorów 
dla zadania: „REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO O JNI 01011338 NAD RZEKĄ BIAŁA W CIĄGU 
DROGI POWIATOWEJ NR 1526 W KM 6 + 703, O RELACJI KORFANTÓW – BIAŁA, W MIEŚCIE 
BIAŁA”.1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania amortyzatorów przy zastosowaniu 
geosyntetyków.  
Roboty obejmują następujące czynności: 
- wykonanie warstwy klinującej z piasku grubości 5 cm,  
- ułożenie geokrat, 
- wykonanie wypełnienia z pospółki lub żwiru, 
- wykonanie warstwy wyrównawczej z piasku grubości 5 cm,  
- usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego, 
- wykonanie badań kontrolnych zleconych przez Kierownika Projektu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1.  Geosyntetyk jest to wyrób, którego chociaż jeden składnik wykonany jest z syntetycznego lub 
naturalnego polimeru a to w postaci paska, pasa lub struktury trójwymiarowej. Stosuje się go w kontakcie z 
gruntem lub innymi materiałami, przy pracach ziemnych i budowlanych. Geosyntetyki mogą być produkowane z 
różnych polimerów ; z poliestru ( PET ), poliwinylalkoholu ( PVA ), polipropylenu ( PP ) itp. 
Zaletą PET jest małe wydłużenie i duża wytrzymałość, PVA posiada dużą wytrzymałość, bardzo małe 
wydłużenie i dużą odporność chemiczną, zaś PP ma dużą odporność chemiczną przy dopuszczalnej 
wydłużalności. 
 
1.4.2. Geokrata  wykonana jest z taśmy obustronnie moletowanej, zgrzewanej punktowo ultradźwiękami. 
Wysokość siatki komórkowej wynosi 50, 75, 100, 150, 200 mm. Zgrzewy punktowe jednorzędowe w ilości 9 
punktów w rzędzie. Zgrzewy odległe są od siebie o 340 mm. Na każdej ścianie geokraty mogą znajdować się 
nacięcia. Segmenty kraty w pozycji rozciągniętej zbliżone są swym kształtem do plastra miodu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Kierownika Projektu. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania Dokumentacji technicznej wzmocnienia. 
 
1.5.1. Kierownictwo i nadzór robót 
 
W czasie robót należy zapewnić dozór techniczny ze strony wykonawcy i nadzór ze strony zamawiającego. 
Niezbędna jest obecność odpowiedzialnego Kierownika Robót lub jego kompetentnego zastępcy. 
 
1.5.2. Inne wymagania 
 
W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, należy przestrzegać wymagań dla robót 
ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich rodzajów Robót. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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Należy stosować tylko materiały posiadające aprobaty techniczne i świadectwa jakości. 
 
2.2. Geokrata 
 
Należy zastosować następujące geokraty: 
- na długości 5 m od ścianki zaplecznej o wysokości 200 mm, 
- na pozostałych 5 m o wysokości 100 mm. 
 
2.2.1. Parametry geokraty  
 Dla taśmy o wysokości 200 mm: 
 - szerokość taśmy        200mm, 
 - wytrzymałość taśmy na rozciąganie    ≥ 5,3 kN, 
 - wytrzymałość złącza na rozciąganie    ≥ 5,3 kN, 
 - wytrzymałość połączenia jednorzędowego na odrywanie ≥ 7,6 kN, 
 - wytrzymałość połączenia dwurzędowego na odrywanie ≥ 4,8 kN, 
 - wydłużenie przy zerwaniu taśmy PP    ≥ 300 %, 
 - wydłużenie przy zerwaniu taśmy HDPE   ≥ 600 %. 
 Dla taśmy o wysokości 100 mm: 
 - szerokość taśmy        100mm, 
 - wytrzymałość taśmy na rozciąganie    ≥ 2,7 kN, 
 - wytrzymałość złącza na rozciąganie    ≥ 2,7 kN, 
 - wytrzymałość połączenia jednorzędowego na odrywanie ≥  3,6kN, 
 - wytrzymałość połączenia dwurzędowego na odrywanie ≥ 2,4 kN, 
 - wydłużenie przy zerwaniu taśmy PP    ≥ 300 %, 
 - wydłużenie przy zerwaniu taśmy HDPE   ≥ 600 %. 
 
2.3. Kruszywo wypełniające 
 
Jako materiał wypełniający geokratę stosuje się - w zależności od warunków miejscowych i możliwości 
uzyskania - dowolne kruszywo mineralne wielofrakcyjne 0-63 mm (tłuczeń, żwir, pospółka, piasek gruby i 
średni), przy czym preferowane jest kruszywo o frakcjach 0-32 mm, natomiast nie należy stosować kruszywa 
jednofrakcyjnego. 
Z technicznego punktu widzenia powyższe kruszywa mineralne należy traktować jako równorzędne przy 
zachowaniu dwóch warunków: 
Kruszywo wypełniające geokratę nie może być zanieczyszczone domieszkami ilastymi, gliniastymi lub 
organicznymi. 
Kruszywo wypełniające geokratę musi być należycie zagęszczone. Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia 
optymalna wartość Is s 0,98. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". Dobór sprzętu pozostawia 
się do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu.  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Transport materiałów i sprzętu wykonuje się ogólnodostępnymi środkami transportowymi dostosowanymi do 
przewozu określonych towarów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". Wykonawca przedstawi 
Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane amortyzatory. 
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Roboty należy wykonywać zgodnie z instrukcją  producenta zastosowanych materiałów. 
 
5.2. Montaż geokraty 
 
Sekcje geokraty zaleca się (ale nie jest to wymóg obligatoryjny) układać przy pomocy szablonów (ram 
montażowych) gwarantujących dokładne rozciągnięcie sekcji. Poszczególne sekcje należy nałożyć na w/w 
szablony w celu nadania im właściwych nominalnych wymiarów.  
Następnie szablon z rozłożoną na nim sekcją należy odwrócić o 180° tak, aby szablon znajdował się nad sekcją, 
ułożyć na wcześniej przygotowanym podłożu i połączyć z wcześniej rozłożonymi sekcjami. 
W celu utrzymania sekcji we właściwych pozycjach należy przed zdjęciem szablonów połączyć sąsiednie sekcje 
paskami zaciskowymi, zaś co 2 komórki zakotwić w podłożu przy pomocy stalowych szpilek typu „J" o średnicy 
0 8 mm i długości min. 600 mm. Wzdłuż skrajnych (zewnętrznych) krawędzi geokraty należy zakotwić 
wszystkie komórki. 
Na rozłożone sekcje geokraty należy wysypać i przed zagęszczeniem równomiernie rozłożyć kruszywo warstwą 
o grubości przekraczającej około 3 - 5 cm wysokość geokraty.  
Po wstępnym zagęszczeniu należy nadsypać kruszywo warstwą przekraczającą o około 2 - 4 cm wymaganą 
wysokość końcową i całość ponownie zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg Proctora Is >. 0,98. Do 
zagęszczania materiału wypełniającego stosuje się walce lub zagęszczarki płytowe. Kontrolę jakości warstwy 
nośnej należy wykonać aparatem VSS. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości Robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
6.2. Zakres kontroli 
 
Kontroli podlegają: 
- materiały użyte do wykonania amortyzatorów, 
- ułożenie i wypełnienie geokraty, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiaru jest jeden metr kwadratowy ( m2) wykonanego amortyzatora, metr sześcienny (m3) 
wykonanego wykopu oraz metr kwadratowy ( m2) dla podsypek. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
8.2. Zakres odbiorów 
 
Odbiorom podlegają: 
- materiały wyjściowe, 
- montaż wypełnienie geokraty. 
8.3. Odbiór końcowy 
 
Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez kierownika Projektu  w Dzienniku Budowy 
zakończenia wszystkich Robót i spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, STWiORB 
oraz innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w Kontrakcie. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- atesty i świadectwa jakości, 
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- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły wszystkich odbiorów Robót zanikających. 
Jeżeli wszystkie badania dały wynik zgodny z Dokumentacją techniczną oraz wymogami odpowiednich norm i 
STWiORB, to wykonane roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami normy Dokumentacją i STWiORB. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą Dokumentacją Techniczną oraz STWiORB i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji dla wykonania amortyzatorów 
zgodnie z wymogami zamawiającego, sztuką budowlaną, przepisami i normami, Dokumentacją Projektową oraz 
STWiORB. 
Podstawę płatności za roboty stanowi całkowicie zakończony element (wykonany i odebrany).  
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje zapewnienie wszystkich 
czynników produkcji tj. 
- zakup i dostarczenie na budowę materiałów, 
- wykonanie warstw z piasku ( klinującej i wyrównawczej), 
- montaż i wypełnienie geokraty, 
- usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego, 
- wykonanie badań kontrolnych, 
- uporządkowanie miejsca pracy. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również odpady, ubytki,  materiały pomocnicze oraz koszt projektu 
technologicznego. 
 
10. PRZEPISY I ZWIĄZANE 
 
10.1.    Normy 
 
PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-55/B-04492  Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. 
   Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-06050:1988 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-81/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-60/B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
PN-78/B-06714/28    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 
 
10.2.    Inne dokumenty 
 
Aprobaty techniczne i Instrukcje producenta 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz 627, z późniejszymi 
zmianami) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz 628, z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. W sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, 
poz 1206) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej (Dz. U. Nr 237, poz. 2003) 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw RP nr 151 z 
dnia 15.12.1998 r. 
LHSd-2 (D-2). Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. 
LHSd-1 (D-1). Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. 
LHSd-16 (D-83). Instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektów inżynieryjnych. 
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