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ST - 00.00.00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania „Przebudowa obiektu 
mostowego wraz z dojazdem nad potokiem czarna woda w Wirkach”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ujętych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi. 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiącą 
odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle 
podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi 
związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas 
jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla 
przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.15. Rejestr obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
InŜyniera. 
1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i 
zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
1.4.20. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
1.4.21. Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i 
przekazywanie ich na podbudowę. 
1.4.22. Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
1.4.23. Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy 
zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
1.4.24. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub 
dwóch warstw. 
1.4.25. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem 
wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
1.4.26. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
1.4.27. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej 
powyŜej. 
1.4.28. Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.29. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.30. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.31. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.32. 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. 
1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.25. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i 
wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.26. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.27. PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu 
budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.28. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów 
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego połączenia. 
1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami 
korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 



 

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, 
rzeka itp. 
1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
1.4.35. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, 
komór. 
1.4.36. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 
budowlanego. 
1.4.37. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami), przęsła mostowego. 
1.4.38. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii 
prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
1.4.39. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników 
mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
1.4.40. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.41. Tunel - obiekt zagłębiony poniŜej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.43. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
InŜyniera. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod   ruchem”). 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w ST-00.00.00, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i 
organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i 
inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 
okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 



 

środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
moŜliwością powstania poŜaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
 Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek 
zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska 
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu 
robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim 
przewozie powiadamiał InŜyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
InŜyniera. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony 
Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez InŜyniera). 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 
drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania 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 laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów 
do robót. 



 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane 
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera. 
 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji umowy. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym 
przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
InŜyniera. 
3. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe 
być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez InŜyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
 Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
 Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 



 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
bhp., 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 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, Ŝe wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań 
wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1i które spełniają wymogi ST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 



 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 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 InŜyniera. 
 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
uwagi i polecenia InŜyniera, 
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. 
 Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Rejestr obmiarów 
 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
(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 zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 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 kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni 
przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez InŜyniera. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposaŜenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania 
dłuŜszej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 



 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z InŜynierem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu, 
odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie InŜyniera. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, opinię technologiczną sporządzoną na podstawie 
wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór 
ostateczny robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 



 

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki 
określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu InŜynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
opłaty/dzierŜawy terenu, 
przygotowanie terenu, 
konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej 
(M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
 

ST-02.00.01 
 

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót „Przebudowa obiektu 
mostowego wraz z dojazdem nad potokiem czarna woda w Wirkach”. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i 
obejmują: 
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki 
stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciąŜeniem. 
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie 
rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uŜycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót drogowych. 
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych. 
1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  
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gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 
1.4.16. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 
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gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 



 

1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST -00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY (grunty) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport gruntów 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niŜ ± 10 cm. RóŜnica w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
 Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ       ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć 
wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna 
głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
 W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp, powinny być 
określone w dokumentacji projektowej i ST. 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca 
powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
 Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie 
wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki 
odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w 
przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie 
postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić 
poza teren pasa robót ziemnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z 
dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 ST -02.01.01, -02.02.01 oraz -02.03.01. 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
 Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm. 
6.3.3. Szerokość dna rowów 
 Szerokość dna rowów nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 



 

 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3 cm lub +1 cm. 
6.3.5. Pochylenie skarp 
 Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. 
6.3.6. Równość korony korpusu 
 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.3.7. Równość skarp 
 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.3.8. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu 
 Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie 
moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niŜ -3 cm lub +1 cm. 
6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny z załoŜonym dla odpowiedniej kategorii 
ruchu. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 
spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie InŜyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i 
ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST -02.01.01, -02.02.01 oraz -02.03.01 pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
 

ST - 02.01.01 
 

WYKONANIE WYKOPÓW 
W GRUNTACH I -V KATEGORII 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót „Przebudowa obiektu 
mostowego wraz z dojazdem nad potokiem czarna woda w Wirkach”. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują 
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V). 
1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w ST -02.00.01 pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -02.00.01 pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY (grunty) 
 Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podano w ST -02.00.01, tablica 1. W 
wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po 
odspojeniu. 
 Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w ST -02.03.01, pkt 2, tablica 1. 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-02.00.01 pkt 3. 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST -02.00.01 pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST -02.00.01 pkt 5. 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, 
wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa 
Wykonawcę robót ziemnych. 



 

 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane 
oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyŜszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 
geotechnicznych, wymaga zgody InŜyniera. 
 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile 
InŜynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 JeŜeli grunt jest zamarznięty nie naleŜy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyŜej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości 
wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
 JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułoŜeniem 
konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 
 JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 
rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
MoŜliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji InŜynierowi. 
5.3. Ruch budowlany 
 Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyŜej rzędnych robót ziemnych 
jest mniejsza niŜ 0,3 metra. 
 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność 
budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej warunków obciąŜa Wykonawcę 
robót ziemnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -02.00.01 pkt 6. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w 
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
zapewnienie stateczności skarp, 
odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -02.00.01 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -02.00.01 pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -02.00.01 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
zagęszczenie powierzchni wykopu ,  
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej, 
rozplantowanie urobku na odkładzie ,  
wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
rekultywację terenu.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Spis przepisów związanych podano w ST -02.00.01 pkt 10. 
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OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE 
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i 
skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót „Przebudowa obiektu 
mostowego wraz z dojazdem nad potokiem czarna woda w Wirkach”. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw 
konstrukcyjnych przed ułoŜeniem następnej warstwy nawierzchni.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST -00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 



 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 
 Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej: 
kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. 
2.4. Składowanie lepiszczy 
 Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenia jego jakości. 
 Lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaŜonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody 
i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub Ŝelbetowych przy spełnieniu tych 
samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 
 Emulsję moŜna magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 
 Nie naleŜy stosować zbiornika walcowego leŜącego, ze względu na tworzenie się na duŜej powierzchni cieczy „koŜucha” asfaltowego 
zatykającego później przewody. 
 Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleŜy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 
 Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
szczotek mechanicznych,  zaleca się uŜycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów 
czyszczących i słuŜyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać 
miękkie elementy czyszczące i słuŜyć do zamiatania. Zaleca się uŜywanie szczotek wyposaŜonych w urządzenia odpylające, 
spręŜarek, 
zbiorników z wodą, 
szczotek ręcznych. 
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
 Do skrapiania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposaŜona w urządzenia pomiarowo-
kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 
temperatury rozkładanego lepiszcza, 
ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
prędkości poruszania się skrapiarki, 
wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
dozatora lepiszcza. 
 Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było moŜliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
 Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
 Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości załoŜonej. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport lepiszczy 
 Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających izolację termiczną, zaopatrzonych w 
urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem wody. 
 Emulsja moŜe być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie 
będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone 
przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niŜ 1 m3, a kaŜda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umoŜliwiające przepływ 
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek 
innych lepiszczy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
 Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy uŜyciu szczotek mechanicznych, a w 
razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych naleŜy uŜywać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach 
niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy uŜyciu spręŜonego powietrza. 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni 
 Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
 JeŜeli do czyszczenia warstwy była uŜywana woda, to skropienie lepiszczem moŜe nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem 
zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia moŜe być wilgotna. 
 Skropienie warstwy moŜe rozpocząć się po akceptacji przez InŜyniera jej oczyszczenia. 
 Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy uŜyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą 
węŜa z dyszą rozpryskową). 
 Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 
Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC) 

1 
2 
3 

Emulsja asfaltowa kationowa 
Asfalt drogowy D 200 
Asfalt drogowy D 300 

   od 20 do 40 *) 
od 140 do 150 
od 130 do 140 

*) W razie potrzeby emulsję naleŜy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 
 JeŜeli do skropienia została uŜyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas 
niezbędny dla umoŜliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zaleŜności od rodzaju uŜytej emulsji czas ten wynosi 
od 1 godz. do 24 godzin. 
 Przed ułoŜeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed 
uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.  



 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia optymalnych 
parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zaleŜności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania lepiszczy 
 Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, Ŝe Wykonawca powinien kontrolować dla kaŜdej dostawy właściwości 
lepiszczy podane w tablicy 3. 
Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 
Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane właściwości Badanie 

według normy 

1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkość EmA-94 [5] 
 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zuŜycia lepiszcza 
 NaleŜy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. 
Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4]. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
mechaniczne oczyszczenie kaŜdej niŜej połoŜonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub uŜyciem spręŜonego 
powietrza,  
ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 
 Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
10.2. Inne dokumenty 
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-
551/5/92 z dnia 1992-02-03. 
Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
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PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
podbudów z tłucznia kamiennego. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót „Przebudowa obiektu 
mostowego wraz z dojazdem nad potokiem czarna woda w Wirkach”. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z tłucznia 
kamiennego. 
 Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako: 
 - podbudowę pomocniczą, 
 - podbudowę zasadniczą. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca 
kamiennego. 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST -00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 



 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 
kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 
woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
2.3. Wymagania dla kruszyw 
 Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 
tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
kliniec od 0 mm do 31,5 mm, 
kruszywo do klinowania - kliniec od 0 mm do 2 mm. 
 InŜynier moŜe dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla 
których wymagania zostaną określone w ST. 
 Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla: 
klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 
klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej. 
 Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej naleŜy stosować kruszywo gatunku, co najmniej 2. 
2.4. Woda 
 Woda uŜyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy moŜe być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
rozsypywarek kruszywa do rozłoŜenia klińca, 
walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, 
szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
 PodłoŜe pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w ST -04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoŜa”. 
 Podbudowa tłuczniowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. 
Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułoŜona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoŜa. 
 W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoŜa warstwy odcinającej albo 
odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyraŜony wzorem: 
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gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 
                    odsączającej, 
      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
 Geowłókniny przewidziane do uŜycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, uniemoŜliwiająca ich przebicie ziarna tłucznia oraz 
odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoŜa gruntowego. 
 Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń 
InŜyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niŜ co 10 m. 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
 Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie moŜe być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn 
tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie moŜe przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyŜej 20 cm naleŜy 
wykonywać w dwóch warstwach. 
 Kruszywo grube powinno być rozłoŜone w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłoŜonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
 Kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niŜ 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami 
podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego naleŜy rozłoŜyć kruszywo drobne w równej 
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania naleŜy uŜyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, 
albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być 
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. JeŜeli to konieczne, operacje rozkładania i 
wwibrowywanie kruszywa drobnego naleŜy powtarzać aŜ do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 



 

 Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały 
nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
 Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 50 kN/m, albo 
walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
5.4. Odcinek próbny 
 JeŜeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca 
powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 
ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu do rozkładania i zagęszczania,  jakie będą stosowane do 
wykonania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza niŜ 200 m. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
 Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera.  
5.5. Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie 
wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 
  Częstotliwość badań 
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 

badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia podbu- 
dowy na jedno 
badanie (m2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 

 
2 

 
600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy kaŜdej zmianie źródła pobierania 
materiałów 

 
6.3.2. Badania właściwości kruszywa 
 Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco 
przekazywane InŜynierowi. 
 Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny być wykonywane przez Wykonawcę z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie InŜyniera. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności InŜyniera. 
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
  Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia 
    kamiennego 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo co 20 m 

łatą na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niŜ raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 
2000 m2 

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niŜ raz na 3000 m2 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
 Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub 
o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 
 Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  



 

 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych 
lub o więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.4.7. Grubość podbudowy 
 Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny 
być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
 JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyŜej 
leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa 
ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
przygotowanie podłoŜa, 
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
rozłoŜenie kruszywa, 
zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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l.    WSTĘP 
1.1.  PRZEDMIOT ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach 
projektu „Przebudowa obiektu mostowego wraz z dojazdem nad potokiem czarna woda w Wirkach”. 
1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST 
 ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. l. l. 
1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 
-      przygotowania zbrojenia; 



 

-     montaŜu zbrojenia; 
-     kontrolą jakości robót i materiałów. 
1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Określenia podane w mniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami stosowanymi lub 
uŜytymi w ST - 00.00.00 
1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania podano w ST 00.00.00 
2.    MATERIAŁY 
 Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją stosuje się następujące klasy  
stali zbrojeniowej wg PN-89/-84023/06: A 0; A II; AIII i drut montaŜowy. 
 Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy, w którym ma być podane: 
-      nazwa wytwórcy; 
-   oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215; PN-9 l/S-10041, 
-      numer wytopu lub numer partii; 
-      wyniki przeprowadzonych badań i skład chemiczny, 
-     masa partii, 
-       rodzaj obróbki cieplnej. 
 Przewieszki metalowe przymocowane do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów  
(2 dla kaŜdej wiązki) muszą zawierać następujące informacje: 
-      znak wytwórcy; 
-      średnicę nominalną; 
-       znak stali; 
-      numer wytopu lub numer partii; 
-      znak obróbki cieplnej. 
 Inne gatunki stali zbrojeniowej mogą być uŜywane pod warunkiem dopuszczenia ich przez MTiGM oraz pisemnej zgody InŜyniera 
Inspektora nadzoru. Zmiana średnicy uŜytego zbrojenia wymaga równieŜ pisemnej zgody InŜyniera Inspektora nadzoru. 
 Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać drutu stalowego o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm przy średnicach większych niŜ 12 mm 
stosować naleŜy drut wiązałkowy o średnicy l,5mm. Do łączenia zbrojenia przez spawanie naleŜy stosować elektrody odpowiednie  
do gatunków łączonej stali. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe naleŜy mocować do prętów zbrojeniowych. Nie dopuszcza się stosowania przekładek z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
3.    SPRZĘT 
 Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji InŜyniera – Inspektora nadzoru. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. 
4.    TRANSPORT 
 Ogólne warunki transportu podano w ST 00.00.00. Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu, aby 
uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 00.00.00. 
 Wykonawca przedstawi InŜynierowi – Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
5.1.  WYKONANIE ZBROJENIA 
 Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinno odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. Stal przywieziona na budowę nie powinna 
być zdeformowań i zanieczyszczona. Na budowie winna być tak magazynowana i składowana aby nie była naraŜona na zwilgocenie  
i zanieczyszczenie. Pręty ze stali dostarczonej w zwojach, lub pręty nie spełniające warunku prostoliniowości naleŜy wyprostować w prościarkach. 
Łączenie prętów naleŜy wykonać zgodnie z wymogami PN-91/S-10042. Do zgrzewania lub spawania prętów mogą być dopuszczeni spawacze z 
uprawnieniami. 
 Zaleca się stosowanie elektrod EB150. Celem zachowania otuliny zgodnej  
z dokumentacją naleŜy stosować betonowe lub plastikowe podkładki dystansowe, naleŜy unikać przedłuŜenia prętów nośnych poprzez   łączenie ich 
na zakład w jednym przekroju. 
Dopuszczalny procent takich połączeń wynosi 25% prętów nośnych. 
 Czyszczenie prętów 
 W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania naleŜy przeprowadzić ich 
czyszczenie. Rozumie się, Ŝe zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Pręty zatłuszczone lub 
zabrudzone farbami moŜna opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal naraŜona na choćby chwilowe 
działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. Stal pokryta łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą moŜna 
zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej 
akceptowane przez InŜyniera – Inspektora nadzoru. 
 Prostowanie prętów 
 Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, 
młotków, prościarek i wciągarek. 
 Cięcie prętów zbrojeniowych 
 Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
 Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością  
do l cm. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. NaleŜy ucinać pręty 
krótsze od długości podanej w projekcie  
o wydłuŜenie zaleŜne od wielkości i ilości odgięć. 
 Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę wynosi 10 d. Na zimno, na budowie moŜna 
wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
 Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka powinna być nie mniejsza niŜ 5d dla stali A-0 i 
A-I. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego naleŜy 
stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
  NaleŜy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania. 
5.2.  MONTAś ZBROJENIA 
 Do zbrojenia betonu naleŜy stosować stal spawalną (PN-91/S-l 0042). Wymaga się następujących klas stali: A-0 (dla elementów 
drugorzędnych, niekonstrukcyjnych), A-I, A-II,  
A-III, A-III N (PN-91/S-1004, PN-89/M-84023/06), dla elementów nośnych. 



 

 Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. 
 W konstrukcje moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie moŜna wbudowywać stali zatłuszczonej 
smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej wody, stan 
powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadawalający bezpośrednio przed betonowaniem. 
 Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego jak w projekcie i normie PN-
91/S-10042. 
 Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszeniu na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
 Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Dopuszcza się łączenie na zakład 
bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic wyłącznie  
w podporach. 
 SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. SkrzyŜowanie zbrojenia 
płyt naleŜy wiązać lub spawać: 
-     w dwóch rzędach prętów skrajnych - kaŜde skrzyŜowanie; 
-      w pozostałych rzędach - co drugie w szachownicę. 
6.    KONTROLA JAKOŚCI 
 Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi 
powyŜej wymaganiami obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi robót ulegających zakryciu. 
 Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania, powinna być dokonana przez InŜyniera – Inspektora nadzoru i fakt ten 
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. InŜynier powinien stwierdzić zgodność ułoŜonego zbrojenia z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
normami. 
 Dopuszczalne tolerancje: 
  Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłuŜnego  
nie powinno przekraczać 3%. Zamknięcia strzemion naleŜy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyŜowań prętów i strzemion styki 
spawania mogą się znajdować  
na jednym pręcie. Liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie powinna przekraczać 4 w 
stosunku do wszystkich skrzyŜowań w siatce lub szkielecie płaskim. 
 Liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby. RóŜnica w wymiarach oczek siatki 
nie więcej niŜ ± 3mm. Dopuszczalna róŜnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 25mm. RóŜnice  
w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ± 0,5mm. RóŜnice  
w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 20mm. 
 Dopuszczalne tolerancje wymiarów cięcia, gięcia i rozmieszczenia prętów: 
Cięcie prętów       L<6,0m  w=20mm 
(L-długość prętów)       L>6,0m  w=30mm 
Odgięcia prętów       L<0,5m  lOmm 
             0,5m<L<l,5m 15mm 
        L>l,5m 20mm 
Usytuowanie prętów - otulenie zmniejsz.       
wym. w stosunku do wymagań      <5mm 
- odchylenie plusowe       h<0,5mm  lOmm 
(h - grubość elementu)               0,5<h<l,5m 15mm 
        h>l,5m 20mm 
- odstępy pomiędzy sąsiednimi     a<0,05 5mm 
równoległymi prętami      a<0,20  lOmm 
(a - odległość projektowana pomiędzy    a<0,40 20 mm 
powierzchniami przyległych prętów)    a>0,40   30 mm 
- odchylenia w relacji do grubości lub    b<0,25 m   10 mm 
szerokości w kaŜdym punkcie zbr.    b<0,50 m  15 mm 
(b - całk. grub. lub szer. elementu)     b<l,5 m  20 mm 
        b>l,5 m  30 mm 
 
7.  OBMIAR ROBOT 
 Jednostką obmiarową jest t (tona). Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (ton) zmontowanego uzbrojenia tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną odpowiednio przez ich masę jednostkową. Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu 
prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
8.    ODBIÓR ROBOT 
 Ogólne zasady odbioru podano w ST 00.00.00. 
 Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników 
pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
 Odbioru zbrojenia dokonuje InŜynier przed przystąpieniem do betonowania wpisem  
do dziennika budowy. 
 Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z rysunkami roboczymi konstrukcji Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, 
zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonaniu haków, złącz i długości zakotwień 
prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za tonę. Cena obejmuje zakup  
i dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie spawane „na styk" lub na zakład oraz montaŜ zbrojenia przy 
uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą ST, a takŜe oczyszczenie terenu robót z odpadów 
zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza Teren budowy. 
 Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
laboratoryjnych, oceny wizualnej oraz zgodnie  
z dokumentacją projektową. 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
-      PN-63/B-06251. Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
-      PN-91 /H-04310. Próba statyczna rozciągania metali. 
-      PN-89/H-84023/06. Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
-      PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
-      PN-77/S-10040. śelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
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ROBOTY BETONOWE 
 
 
l.    WSTĘP 
1.1.  PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach projektu 
„Przebudowa obiektu mostowego wraz z dojazdem nad potokiem czarna woda w Wirkach”. 
1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST 
 ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 
-      wykonania i rozebrania rusztowań, 
-      wykonania i rozebrania deskowań na rusztowania, 
-     układania i zagęszczania mieszanki betonowej, 
-      pielęgnacji betonu. 
1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami stosowanymi lub 
uŜytymi w ST oraz: 
Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1800kg/m3 wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych  
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka 2 mm. 
Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego lub pojemnika transportowego. 
Partia betonu — ilość betonu o tych samych wymaganiach, polegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuŜszym niŜ l 
miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B35) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza 
wytrzymałość gwarantowaną Rb° (np. beton klasy B30 przy Rb° = 30 MPa) 
Nasiąkliwość betonu — stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy  
w stanie suchym. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po 
literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody; liczba po literze W 
oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Rusztowania robocze - rusztowania słuŜące do przenoszenia cięŜaru sprzętu i ludzi. 
Rusztowania montaŜowe - rusztowania słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od montowanej konstrukcji z gotowych elementów oraz cięŜaru sprzętu i 
ludzi. 
Rusztowania niosące - rusztowania słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od deskowań  
i od konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych i z betonu spręŜonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od cięŜaru sprzętu i ludzi. 
1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania podano  
w ST 00.00.00. 
2.    MATERIAŁY 
 Do wykonania robót wg niniejszej specyfikacji są: 
 Beton zwykły klasy: B20 - wymagania wg PN-88/B-06250 
 Ogólne wymagania dotyczące betonów wg niniejszej specyfikacji: 
-   nasiąkliwość wg PN-88/B-06250 - max. 5% 
-     przepuszczalność wody badana wg PN-88/B-06250, mierzona w stopniach wodoszczelności -W8 
-    mrozoodpomość mierzona metodą zwykłą wg PN-88/B-06250 powinna wykazywać stopień mrozoodpomości F-15 wg PN-88/S-10042 
-     konsystencja -nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-06250 symbolem K-3. 
- Hydrozol „K” preparat dodawany do wody zarobowej w ilości 1,5 % w stosunku do wagi cementu. 
 
 Materiały na elementy deskowań i rusztowań: 
-      drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-67/D-95017, 
-      tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-63/B- 06251  
i PN-67/D-95017, 
-      tarcica liściasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowań, jak kliny, klocki,, itp. powinna odpowiadać wymaganiom PN-72/D-96002, 
-      płyta pilśniowa twarda grubości 5mm lub sklejka iglasta wodoodporna, 
-      pospółka o stopniu zagęszczenia 0,95 do wykonania podłoŜa pod płyty rusztowań, 
-      rury bez szwu wg PN-68/H-74219, 
-      kształtowniki wg PN-63/H-9300, 
-      blachy grube i uniwersalne wg PN-65/H-92120, 
-      klatki rusztowaniowe wielokrotnego zastosowania, 
-      drewno dębowe na podkładki i kliny, 
-     środek adhezyjny dla posmarowania deskowań od wewnątrz przed betonowaniem. 
2.1.   SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ 
2.1.1.  Cement 
 Cement jest najwaŜniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości: wysoką wytrzymałość, mały skurcz, 
szczególnie w okresie początkowym, wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 
Celem otrzymania betonu w duŜym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji 
mostowych naleŜy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyŜszonej odporności na wpływy  chemiczne. 
 Do wykonania betonu B 20 winien być stosowany cement klasy 32,5 NA  
(CEM I 32,5NA).  
 Wymaga się aby cement ten charakteryzował się następującym składem: 
-     zawartość krzemianu trójwapniowego - 50 do 60% masy; 



 

-      zawartość glinianu trój wapnia - do 7% masy, 
-      zawartość alkaliów do 0,6%, a maksymalnie do 0,9% masy pod warunkiem stosowania kruszywa niereaktywnego. 
 Ponadto zaleca się, aby zawartość CaAF +2CaA była mniejsza od 20%. Dla betonu klas B 20 i B 30 maksymalna ilość cementu nie 
powinna przekraczać 400kg/m3. Cement stosowany do wytworzenia mieszanki betonowej powinien posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM. Cement 
pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-88/B-3000. 
 Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek, w ilości większej niŜ 20%, nie dających się rozgnieść w palcach i nie dających się 
rozpuścić w wodzie. Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez 
oczekiwania na zlecenie InŜyniera, w urzędowym laboratorium  do badań materiałowych  
i przekazywać nadzorowi kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 
 Obowiązkiem InŜyniera – Inspektora nadzoru jest Ŝądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie obniŜenia 
jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 
 Cement naleŜy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy  
BN- 88/6731-08. 
 Kontrola cementu powinna obejmować oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości  
wg PN-88/B-04300. Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne  
z postanowieniami normy BN-88/6731-08 i PN-88/B-3000. 
2.1.2.  Kruszywo 
 Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. Powinno składać się z elementów niewraŜliwych na 
przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów 
gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonanie badania mineralogiczne, o 
braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, 
wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 
2.1.2.1. Kruszywo grube 
 Do betonów klas B30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe płukane o maksymalnym wymiarze ziarna do 
16 mm. 
 Powinny one odpowiadać następującym wymaganiom: 
-     zawartość pyłów mineralnych –do l%, 
-     zawartość pyłów pochodzenia iłowego - do 0,5%, 
-     zawartość ziaren nieforemnych tj. wydłuŜonych i płaskich - do 20%, 
-      wskaźnik rozkruszenia dla grysów granitowych - do 16%, dla grysów bazaltowych  
i innych - do 8%, 
-    nasiąkliwość - do l ,2%, 
-      mrozoodpomość wg metody bezpośredniej - 2%, 
-     mrozoodpomość wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02) –  
do 10%, 
-      reaktywność alkaliczna z cementem (wg PN-91/B-06714/34) nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 1%, 
-     zawartość związków siarki - do 0,1%, 
-     zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
-      zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
 Stosowanie grysów z innych skał dopuścić moŜna pod warunkiem zbadania ich  
w placówce badawczej wskazanej przez Inwestora. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami  
BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01. 
 Do betonów klas B20 moŜna stosować Ŝwiry o max. wymiarze ziarna do 31,5 mm. Powinny one odpowiadać wymaganiom PN-86/B-
06712 „Kruszywa mineralne do betonu"  
dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% mrozoodpomość Ŝwiru badaną zmodyfikowaną metodą 
bezpośrednią. 
 W kruszywie grubym tj. w grysach i Ŝwirach zaleca się, aby zawartość podziarnia  
nie przekraczała 5%, a nadziarnia 10%. 
 Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłe 
do kierunku betonowania.  
 W przypadku stosowania kruszyw pochodzącego z róŜnych źródeł naleŜy spowodować aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej 
konstrukcji betonowej. 
 Kruszywo pochodzące z kaŜdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym: 
-      oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-6714/15, 
-      oznaczenia zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 
-      oznaczenia zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-6714/13, 
-     oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
-      oznaczenia zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
 NaleŜy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla kaŜdej partii kruszywa wyników badań pełnych oraz okresowo wynik badania 
specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej. 
 Zapasy kruszywa powinny być tak duŜe aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i testów i nie zakłócały rytmu budowy. 
2.1.2.2. Kruszywo drobne 
 Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego 
uszlachetnionego. 
 Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna być zawarta  
w granicach: 
-     do 0,25 mm 14...19% 
-     do 0,50 mm 33...48% 
-      do l.00 mm 57...76% 
z jednoczesnym spełnieniem wymagań co do uziarnienia kruszywa. 
 Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
-      zawartość pyłów mineralnych - nie więcej niŜ 1,5%, 
-      zawartość związków siarki - do 0,2%, 
-      zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
-      zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
-      reaktywność alkaliczna z cementem (wg PN-91/B-06714/34) nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
-     w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 



 

obejmującym: 
-      oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-6714/15, 
-      oznaczenia zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-6714/13, 
-      oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
-     oznaczenia zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych) lub wg PN-86/B-06714/48. 
 
 NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa dla korygowania recepty roboczej betonu. NaleŜy zobowiązać dostawcę do 
przekazania dla kaŜdej dostawy piasku wyników badań pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej. 
2.1.2.3. Uziarnienie kruszywa 
 Do betonów klas B30, B25 i B 20 naleŜy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu  
wg tabeli: 
 Bok oczka sita     Przechodzi przez sito 
        (mm)      (%) 
     kruszywo do 16mm        kruszywo do 31,5mm 
                0,25    3...8                         2...8 
               0,50    7...20                        5...18 
         1,0             12...32                      8...28 
         2,0             21...42                          14...37 
         4,0             36...56                          23...47 
                    8,0             60...76                          38...62 
       16,0           100                                 62...80 
       31,5        -           100 
 
 
 NaleŜy dąŜyć aby punkt pyłowo piaskowy wynosił: 
-     0,3 dla betonów gęstoplastycznych; 
-   0,5 dla betonów plastycznych. 
 Mieszanki kruszywa drobnego i grubego, wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą kompozycję 
granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno świeŜego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, 
zawartość powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, moduł spręŜystości, skurcz). 
 Krzywa granulometryczną powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zuŜyciu cementu i wody. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno 
składać się z co najmniej 3 frakcji, dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie  
o boku oczka 5 mm nie moŜe być większa niŜ 5%. 
 Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynaleŜnego do frakcji niŜszej w ilości przewyŜszającej 15% i uziarnienia 
przynaleŜnego do frakcji wyŜszej w ilości przewyŜszającej 10% całego składu frakcji. Zaleca się betony klasy B20 i wyŜej wykonywać  
z kruszywem o uziarnieniu ustalonym, doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. 
 Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką kaŜdej części konstrukcji przy uwzględnieniu 
urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny. 
2.1.3.  Woda 
 Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących Ŝadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Część 
wody zarobowej jest potrzebna do wiązania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie związana w betonie. 
 Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo - wodny w/c == 0.2 do 0.25. Reszta wody słuŜy do zwilŜenia kruszywa i 
nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna, która z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiając mikro- i 
makropory obniŜające wytrzymałość betonu. 
 Woda winna być dodawana w moŜliwie najmniej szych ilościach w stosunku  
do załoŜonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę równieŜ ilości wody zawartej w kruszywie, w sposób 
pozwalający na zachowanie moŜliwie małego stosunku w/c 0,45 – 0,55. 
2.1.4.  Dodatki i domieszki do betonu 
 Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrznym i uplastyczniającym. Rodzaj 
domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez IBDiM. Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek 
przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. 
 Dopuszcza się stosowanie domieszek chemicznych o działaniu kompleksowym, tzw. napowietrzające -uplastyczniających i 
przyśpieszająco - uplastyczniających. 
 Domieszki do betonów mostowych muszą mieć świadectwa dopuszczenia  
do ich stosowania wydane przez instytucje do tego upowaŜnione. Dodatki do betonów muszą posiadać atest producenta. 
 
UWAGA: Zgodnie z dokumentacją projektową naleŜy stosować preparat Hydrozol „K”. Wybór dodatków powinien być uzgodniony z InŜynierem – 
Inspektorem nadzoru, a ich stosowanie zgodne z instrukcjami i ITB oraz odpowiednimi świadectwami. 
2.2.  SKŁAD MIESZANKI BETONOWEJ 
 Skład mieszanki betonowej ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 powinien spełniać poniŜsze warunki: 
-     Skład mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilości wody, zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. 
-     W celu polepszenia właściwości mieszanki betonowej i betonu zaleca się stosowanie domieszek wg 2. l .4. 
-    Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie  
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej nie większej od 10°C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie 
betonu poszczególnych klas po 28 dniach przyjmuje się równe wartościom 1,3 Rb0.  
W przypadku odmiennych warunków wykonywania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyŜszonej 
temp.) naleŜy uwzględnić wpływ tych warunków. W przedmiotowym przypadku nie przewiduje się takich warunków. 
- Wartość stosunku c/w nie moŜe być mniejsza od 2. 
- Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem VeBe. 
- Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stoŜkiem opadowym wyłącznie  
w warunkach budowy. 
- Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
- Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-  06250 nie powinna przekraczać: 
 - wartości 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
 - przedziałów wartości podanych w poniŜszej tabeli w przypadku zastosowania domieszek napowietrzających: 
 



 

Uziarnienie kruszywa [mm]                       0-16  0-31,5 
Zawartość   Beton naraŜony na czynniki      3,5-5,5     3-5 
 
atmosferyczne 
Powietrza [%]    Beton naraŜony na stały dostęp       4,5-6,5     4-6 
   wody przed zamarznięciem 
-     Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu 
przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ: 
 - 37% przy kruszywie grubym 31,5mm, 
 - 42% przy kruszywie grubym do 16mm. 
-      Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klas betonów są następujące: 
 - 400 kg/m.3 dla betonu klas B20 Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
InŜyniera – Inspektora nadzoru. 
2.3.  WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI BETONU 
2.3.1.  Klasy betonu i ich zastosowanie 
 Na budowie naleŜy stosować klasy betonu określone w dokumentacji technicznej oraz zgodnie z normą PN-91/S-10042. 
 
2.3.2.  Wymagania dla betonu 
 Beton do konstrukcji musi spełniać wymagania zestawione poniŜej w tablicy: 
Cecha              Wymagania                               Metoda badań wg 
Nasiąkliwość       Do 5%                                    PN-88/B-06250 
Wodoszczelność    Większa od 0,8 MPa (W8)                  Jw. 
Mrozoodpomość    Ubytek masy nie większy od 5%        Jw. 
   Spadek wytrzymałości nie większy od 20% 
   po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania 
   (F 150) 
3.   SPRZĘT 
 Roboty naleŜy wykonywać przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z 
załoŜoną technologią podawania betonu  
do miejsca wbudowania oraz zaakceptowanego przez InŜyniera Inspektora nadzoru. Powinien on spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie 
ogólnym. 
3.1.  WYKONANIE MIESZANKI BETONOWEJ 
 Zakłada się, Ŝe mieszanka betonowa wytworzona zostanie w wytwórni. 
 Wytwórnia powinna być zlokalizowana od miejsca wbudowania w odległości pozwalającej na przetransportowanie mieszanki w ciągu 
jednej godziny. Wytwórnia nie moŜe zakłócić warunków ochrony środowiska , tj. powodować zapylenia terenu, zanieczyszczenia wód i wywoływać 
hałasu powyŜej dopuszczalnych 50 decybeli. 
 Teren wytwórni musi być ogrodzony i zabezpieczony pod względem bhp i ppoŜ. Składowiska materiałów powinny być utwardzone, 
materiały zabezpieczone przed moŜliwością mieszania się poszczególnych składników i frakcji. Wytwórnia powinna posiadać doprowadzoną energię 
elektryczną i wodę. NaleŜy przewidzieć pomieszczenia socjalne i sanitarne dla załogi, oraz zlokalizować miejsce do gromadzenia odpadów. 
 Wykonawca musi posiadać świadectwo dopuszczenia wytwórni do ruchu przez inspekcję sanitarną i władze ochrony środowiska. 
 Betoniarnia powinna posiadać pełne wyposaŜenie gwarantujące właściwą jakość, wytwarzanej mieszanki betonowej. 
 Węzeł betoniarski musi spełniać następujące warunki: 
-     minimalna pojemność zasypowa betoniarki: 1000 l (dm3); 
-     dozowanie wagowe cementu z dokładnością +2%; 
-      dozowanie wagowe kruszywa z dokładnością +3%; 
-     dozowanie wody moŜe być objętościowe przy pomocy objętościomierza przepływowego; 
-     musi istnieć moŜliwość dozowania dwóch rodzajów kruszyw; dozowniki muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji; 
- mieszanie składników musi odbywać się w betoniarce o wymuszonym działaniu. 
 Zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych. 
 Przed przystąpieniem do produkcji wszystkie zespoły i urządzenia betoniarni mające wpływ na jakość produkowanej mieszanki zostaną 
komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokółem podpisanym przez Wykonawcę i InŜyniera – Inspektora nadzoru. Produkcja moŜe być 
realizowana w okresie od 15 kwietnia do 15 października przy temperaturze powyŜej 5°C. Ewentualne odstępstwo od tego terminu moŜe nastąpić po 
wyraŜeniu zgody przez InŜyniera w przypadku stwierdzenia dobrych warunków pogodowych, tj. temperatury ponad 5°C nie występowania 
przymrozków oraz przy bezdeszczowej pogodzie. Produkcja moŜe odbywać się wyłącznie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez 
wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez InŜyniera Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca musi posiadać na budowie własne laboratorium lub za zgodą InŜyniera zlecić nadzór laboratoryjny niezaleŜnemu 
laboratorium. 
 Zamawiający moŜe mieć własne laboratorium lub wykorzystywać laboratorium wykonawcy uczestnicząc w badaniach. Roboczy skład 
mieszanki przygotowuje Wykonawca, opracowując go na bazie receptury laboratoryjnej. NaleŜy umieścić go na tablicy w widocznym miejscu dla 
operatora. Czas mieszania składników powinien być ustalony doświadczalnie,  
w zaleŜności od składu i wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz urządzenia mieszającego. 
4.    TRANSPORT 
 Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu odpowiednimi  
dla danego asortymentu. Wszelkie środki transportu powinny być zaakceptowane przez InŜyniera – Inspektora nadzoru. Materiały naleŜy układać 
równo na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Stosowane środki 
transportu muszą być sprawne technicznie. Przy uŜyciu do przewozu materiałów niekonwencjonalnych środków transportu, Wykonawca na własny 
koszt powinien udowodnić ich przydatność do przewozu danego asortymentu materiałów. 
 Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy uŜyciu odpowiednich środków w celu umknięcia 
segregacji poszczególnych składników  
i zniszczenia betonu. 
 Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi  
(tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
-   90 min. przy temperaturze otoczenia + 15 st. C, 
-     70 min. przy temp. otoczenia + 20 st. C, 
-  30 min. przy temp. otoczenia + 30 st. C. 
 Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych 
pojemników o konstrukcji umoŜliwiające łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. UŜycie pomp jest 
dozwolone pod warunkiem, Ŝe przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie. 
Dopuszcza się takŜe przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki nie większą od 10 m. 



 

 Jeśli transport mieszanki będzie wykonywany przy uŜyciu betoniarki samochodowej, jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie 
rozładunku. Obowiązkiem InŜyniera i Inspektora nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyŜej wymaganiom. Przy 
transporcie naleŜy przestrzegać zasad obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym. 
5.     WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   DESKOWANIE I RUSZTOWANIE 
 Wykonanie deskowań i rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego elementu konstrukcji. Budowę 
deskowań naleŜy prowadzić zgodnie  
z dokumentacją techniczną oraz wg wymogów norm: PN-77/S-10040, PN-75/D-9600, PN- 72/D-96002, PN-89/D-95017.PN-59/M-82010, PN-88/M-
82121, PN-88/M-82151, PN-85/M- 82503, PN-85/M-82505, BN-87/5028-12. 
 Deskowanie wraz ze stęŜeniami powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność 
i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane zagęszczeniem. 
 Deskowania zaleca się wykonywać z drewna(tarcica, sklejka, płyty pilśniowe, drewno klejone), z drewna okutego blachą grubości 1-2 mm 
lub z tworzyw sztucznych. 
 Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z 
masą betonową. 
 Deskowania muszą się łatwo demontować. Muszą być szczelne i nie mogą ulegać duŜemu pęcznieniu. Deskowania powinny zapewniać 
jednorodną powierzchnię betonu. 
 Deskowania naleŜy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Deski grubości nie mniejszej niŜ 18 cm powinny być 
jednostronnie strugane i przygotowane do zestawienia  
na wpust i pióro. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra naleŜy uszczelnić szczeliny między deskami taśmami z blachy metalowej lub z 
tworzyw sztucznych albo piankami  
z tworzyw sztucznych. 
 NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków. Zaleca się przeprowadzić uszlachetnienie powierzchni deskowań. 
 Projekt rusztowań wykonuje wykonawca. KaŜde rusztowanie podlega odbiorowi 
InŜyniera. 
 Gotowość rusztowania do jego wykorzystania InŜynier – Inspektor nadzoru stwierdza wpisem do dziennika budowy. Rusztowanie nośne 
powinno być tak zaprojektowane i wykonane aby umoŜliwiało realizację określonej konstrukcji, oraz aby umoŜliwiało bezpieczne wykonanie prac 
przebywającym na nim pracownikom. Projekty rusztowań wymagają akceptacji Zlecającego. Dokumentacja projektowa powinna zawierać 
udokumentowanie wielkości napręŜeń i przemieszczeń występujące w elementach rusztowania pod wpływem działających na nie obciąŜeń. 
Akceptacja dokumentacji technicznej przez zlecającego nie zwalnia Wykonawcy od pełnej odpowiedzialności za poprawne zaprojektowanie, 
wykonanie i rozebranie rusztowań. 
 Projekt powinien uwzględniać stabilne podparcie rusztowań. Miejsca podparcia rusztowań na gruncie powinny być zabezpieczone przed 
zbieraniem się w nich wody  
i przemarznięcie gruntu w okresie zimowym. 
Rusztowania drewniane naleŜy wykonać z drewna okrągłego klasy I lub drewna tartego klasy II. Pomijając rozwiązania specjalne rozstaw słupów nie 
powinien być większy niŜ 4,5 m a rozstaw punktów podparcia deskowania nie większy niŜ 1.5m. Podstawową zasadą przy projektowaniu rusztowań 
powinna być ich stabilność. 
 Ponadto przy projektowaniu rusztowań naleŜy przestrzegać poniŜsze zasady: 
-     Powinny uwzględniać wielkość sił wewnętrznych i odkształceń, a takŜe wpływ temperatury i nierównomiernego nagrzania. 
Przemieszczenia podpór rusztowaniowych powinny uwzględniać stan techniczny połączeń - luzów. Przemieszczenia trwałe wyznacza się przyjmując, 
Ŝe w styku drewna z drewnem osiadanie wyniesie 7 mm  
a kaŜdym styku drewna z metalem 3 mm. Osiadanie piaskownicy nie powinno być większe niŜ 0,5 cm. Osiadanie aŜurowych konstrukcji stalowych 
nie powinno przekraczać 3 mm na jeden styk. 
-     Powinny określać dopuszczalne tolerancje wymiarowe dla danego obiektu, zakres  
i sposób kontroli zachowania rusztowań w czasie budowy. 
-     Określenie rodzaju konstrukcji rusztowań ze szczególnym uwzględnieniem stęŜeń. Kolejność montaŜu i demontaŜu oraz terminy usuwania 
poszczególnych części rusztowań. 
 W razie potrzeby naleŜy przewidzieć zastosowanie środków opóźniających wiązanie betonu. Zamykanie przerw przeciwskurczowych nie 
moŜe następować przed pełnym odkształceniem się rusztowań. Rusztowania powinny mieć urządzenia umoŜliwiające łatwe wyłączenie ich z pracy. 
MontaŜ i demontaŜ rusztowań powinien odbywać się zgodnie  
z programem zatwierdzonym przez InŜyniera. 
 Poszczególne elementy składowe rusztowań muszą być sprawdzone przed wbudowaniem ich w konstrukcję. 
 Dopuszczalne ugięcia elementów rusztowań: 
-    dźwigary główne rusztowań      1/4001, 
-     robocze pomosty rusztowań      1/1501. 
 Tolerancja głównych wymiarów rusztowań: 
-      rozstaw szeregu pali lub ram rusztowaniowych   ±15 cm, 
-   rozstaw podłuŜnie i poprzecznie                   ±2cm, 
-   rzędne oczepów                             ± l cm, 
- długość wsporników                   +10 cm, -1 cm, 
-     wymiary przekrojów poprzecznych elementów ± 4% lecz nie więcej niŜ l cm, 
-     wychylenie jarzm lub ram z płaszczyzny pionowej 0,5% wysokości lecz nie więcej niŜ 3cm. 
 Dopuszczalne odchyłki w ustawieniu rusztowań stalowych są następujące: 
-      ±5cm w rozstawie wieŜ klatek w planie w stosunku do rozstawu zaprojektowanego  
w załoŜeniu całkowicie osiowego przenoszenia obciąŜeń pionowych 0,5% wysokości rusztowania lecz nie więcej niŜ 5cm — w wychyleniu 
rusztowania z płaszczyzny pionowej, 
-    ± 3 cm - w rozstawie belek podwalinowych i oczepów, 
-     ± 2cm - w rzędnych oczepów. 
  Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu na rusztach lub podwalinach wynoszą: 
-      ±10 cm - w równomiernym rozstawie poszczególnych belek rusztu, 
-      ±10 cm - w połoŜeniu środka cięŜkości, rusztu w stosunku do połoŜenia wypadkowej. 
  
 Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu na klatkach z podkładów wynoszą: 
-      ± 5 cm - dla odchylenia w rozstawie poszczególnych podkładów, 
-      ± l0 cm - w połoŜeniu środka cięŜkości podstawy klatki. 
 Dopuszczalne odkształcenie elementów rusztowań stalowych, które mierzy się jako strzałkę pomiędzy naciągniętą struną a 
poszczególnymi elementami (tj. ścianką rury, półką, ścianką lub średnikiem kształtownika) są następujące: 
-      dla części pionowych - 0,001 ich długości i nie większą niŜ l,5 mm; 
-   dla części poziomych - 0,001 ich długości i nie większą niŜ l ,5 mm; 



 

-      dla ściągów  -0,002 ich długości i nie większą niŜ 2,0 mm. 
 Dopuszczalne odchyłki w średnicach otworów na śruby w elementach stalowych nie 
powinny być większe niŜ: 
-      l mm - dla otworów o średnicy nominalnej do 20 mm; 
-      l ,5mm - dla otworów o średnicy nominalnej powyŜej 20 mm; 
-     5% nominalnej średnicy otworu oraz l mm - dla owalności otworów (tj. róŜnicy pomiędzy największą i najmniejszą średnicą); 
-      2 mm oraz 3% grubości łączonych elementów - dla skośności otworów. 
 Wykonawca powinien zainstalować urządzenia zapewniające moŜliwość wykonania dodatkowych pomiarów niwelacyjnych dla 
obserwacji osiadań i ugięć rusztowań. 
 Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie śruby łączące części składowe powinny być całkowicie dokręcone. 
Szczególnie naleŜy zwrócić uwagę na właściwy naciąg ściągów w stęŜeniach poprzecznych i podłuŜnych rusztowania. KaŜda konstrukcja 
rusztowania z elementów stalowych powinna być uziemiona zgodnie z PN-86/E-05003/01.  
W przypadku gdy zachodzi moŜliwość zetknięcia się stalowego elementu rusztowania  
z przewodem linii energetycznej, w tym równieŜ przewodów trakcji, linie te na czas prowadzenia robót winny być wyłączone, względnie Wykonawca 
winien sporządzić projekt techniczny odpowiedniego zabezpieczenia. 
 Na kaŜdym rusztowaniu naleŜy przewidzieć drabiny dla pracowników. Niedozwolone jest wykonywanie rusztowań, po których pracownik 
musi się wspinać. Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami wysokości l, l m i z krawęŜnikami wysokości 
0,15 m. Szerokość swobodnego przejścia dla robotników nie powinna być mniejsza  
od 0,60 m. Praca na rusztowaniach jak i pod nimi powinna odbywać się w hełmach ochronnych. Miejsca robót powinny być oznakowane widocznymi 
tablicami ostrzegawczymi. 
 Praca dźwigami powinna być wykonywana z zachowaniem odnośnych przepisów  
i instrukcji. 
 DemontaŜ deskowań i rusztowań 
 W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyŜej + 15 st. C moŜna dla betonów mostowych przyjąć następujące 
terminy rozdeskowania: 
-      3 dni albo Roi 5 >10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt, belek lub łuków; 
-   6 dni albo Roi 5 >5 MPa dla usunięcia bocznych deskowań filarów  
 Usunięcie krąŜyn, rusztowań i podpór podtrzymujących deskowanie moŜe być rozpoczęte nie wcześniej niŜ po upływie: 
-     7 dni albo Roi 5 >20 MPa dla płyt pomostu o rozpiętości do 3,0 mb 
-      14 dni albo Roi5 >25 MPa dla płyt pomostu i elementu pomostu o rozpiętości do 6,0mb; 
-      28 dni dla elementów pomostu o większych. 
 W przypadku niŜszych temperatur dojrzewania niŜ + 15 st. C, obowiązującym kryterium jest wytrzymałość betonu. Gdy nie ma 
moŜliwości sukcesywnego sprawdzenia wytrzymałości betonu w konstrukcji moŜna orientacyjnie przyjąć dodatkową liczbę dni a to: 
-      + 1,5 - dla temperatury tsp = +10 st. C 
-       + 2,0 - dla " = + 5 st. C 
-        + 3,0 - dla " = + l st. C 
 Temperaturę średniodobową obliczyć ze wzoru: t§R = (17 + tia + 2tzi)/4 
 Rusztowania naleŜy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając jednoczesnego usuwania większej liczby podpór.  
 Terminy usuwania deskowań konstrukcji naleŜy ustalać wg PN-63/B-06251. 
5.2.  UKŁADANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI BETONOWEJ 
 Rozpoczęcie robót betoniarskich powinno nastąpić w oparciu o szczegółowy program  
i dokumentację technologiczną obejmującą: 
-   wybór składników betonu, 
-      sposób wbudowania mieszanki, 
-     sposób transportu mieszanki, 
-      kolejność i sposób betonowania bez przerw technologicznych, 
-      sposób pielęgnacji betonu, 
-      kierunki rozdeskowania konstrukcji, 
-      zestawienie konieczności badań. 
 Dokumentację technologiczną opracowuje wykonawca w uzgodnieniu z projektantem  
i InŜynierem – Inspektorem nadzoru zamawiającym. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez InŜyniera – Inspektora 
nadzoru, prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
-      prawidłowość wykonania rusztowań, deskowań, usztywnień, pomostów itp., 
-      prawidłowość wykonania zbrojenia, 
-   przygotowania powierzchni betonu przy przerwach technologicznych, 
-     gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
-      Przed ułoŜeniem zbrojenia, deskowanie naleŜy pokryć środkiem antyathezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie. 
-      Przed betonowaniem sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania, przygotowanie i nawilŜenie 
betonu podbudowy oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny. 
-      Mieszanka betonowa winna być ułoŜona w moŜliwie krótkim czasie od jej wykonania. 
 Orientacyjne czasy obróbki mieszanki wynoszą: 
 a)    l godzinę przy temp. zewnętrznej + 20 st., 
 b)    0,75 godziny przy temp. zewn. > + 20 st., 
 c)    1,50 godziny przy temp. zewn. < + 20 st., 
d) 0,50 godziny przy podgrzewaniu mieszanki lub przystosowaniu domieszek  przyspieszających wiązanie. 
-      Betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach > + 5 st. C, zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości > 15 Mpa przed pierwszym zamarznięciem. 
-    Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości > 0,75 m od powierzchni, na którą spada; w przypadku gdy wysokość ta jest 
większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
-    Stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań na min. z buławami  
o średnicy < 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej. 
-      Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
-     Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być oddalone od siebie o 1,4*R  
(R- promień skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 0,70 m. 
 Gdyby betonowanie było wykonywane w okresie obniŜonych temperatur wykonawca zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne 
temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie beton powinien być układany  
w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez Ŝadnych plam i skaz. Ewentualne 
nierówności powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po 
rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które nadzór inwestorski uzna za dopuszczalne. W przeciwnym wypadku 



 

element ulega rozbiórce  
i odtworzeniu. 
 Wszystkie w/w roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały 
funkcję stęŜeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej l cm pod wykończoną powierzchnią 
betonu a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. 
 Tam gdzie tylko moŜliwe, elementy form deskowania powinny być stabilizowane  
w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). 
Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostroŜności celem uniknięcia rozsegregowania 
składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez InŜyniera – Inspektora nadzoru. Zabrania 
się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzanie jej przy pomocy wibratorów. 
 Ewentualne kolejne betonowania (wyjątkowo w przypadku konieczności) nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani róŜnic wizualnych a 
podjęcie betonowania moŜe nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. InŜynier – Inspektor 
nadzoru moŜe, jeśli uzna to za celowe, zdecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca powinna 
być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. 
 Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie winno być prowadzone całą szerokością danego fragmentu, na podstawie 
opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem naleŜy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi 
odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5 st. C naleŜy nie później niŜ po 12 
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu  
i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze powietrza powyŜej + 15 st. C beton naleŜy polewać 
wodą w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Nanoszenie błon 
nieprzepuszczających wody jest niedopuszczalne. 
 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. 
 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  
i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), 
zgodnie z PN-63/B-06251. 
 Usterki wykonania elementów Ŝelbetowych: 
-      Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 
-     Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe pozostaje zachowane l cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys 
nie przekraczają: 
 -  podwójnej szerokości elementu i l .0 m dla rys podłuŜnych, 
 -  połowy szerokości elementu i l .0 m dla rys poprzecznych. 
-      Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niŜ l cm, a powierzchnia, na 
której występują jest nie większa niŜ 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany. 
 ObciąŜenie podpór gruntem 30 MPa. 
6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić InŜynierowi- Inspektorowi nadzoru do akceptacji system kontroli wewnętrznej obejmujący 
wszystkie czynności technologiczne. Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu , zgodnie z normą PN-88/B-06250: 
6.1.  KONSYSTENCJA MIESZANKI BETONOWEJ 
 Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i przy stanowisku betonowania co 
najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej,  
w tym raz na jej początku. RóŜnica pomiędzy projektowaną konsystencją a kontrolowaną nie powinna przekroczyć l cm opadu stoŜka i 20% wartości 
wskaźnika 
Ve-Be. Nie dopuszcza się korygowania konsystencji poprzez zwiększanie stosunku w/c. Zaleca się za zgodą InŜyniera – Inspektora nadzoru , 
stosowanie domieszek chemicznych. 
6.2.  SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI POWIETRZA 
 Sprawdzenie zawartości powietrza przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas projektowania składu mieszanki betonowej, a przy 
stosowaniu domieszek napowietrzających  
co najmniej raz w czasie zmiany roboczej. Zawartość powietrza badana metodą ciśnieniową nie powinna przekraczać 2 % w przypadku braku 
domieszek napowietrzających. 
W przypadku stosowania domieszek napowietrzających, zawartość powietrza powinna 
wynosić: 
Uziarnienie kruszywa (mm)    0-16         0-31,5 
beton naraŜony na:     zawartość powietrza (%) 
czynniki atmosferyczne   3,5 do 5,5        3 do 5 
stały dostęp wody    4,5 do 6,5        4 do 6 
6.3.  WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE 
 W celu sprawdzenia wytrzymałości na ściskanie naleŜy pobrać próbki w ilości określonej w planie jakości, lecz nie mniej niŜ: 
-     l próbkę na 100 zarobów; 
-      l próbkę na 50 m3 mieszanki betonowej; 
-      l próbkę na zmianę roboczą; 
-      3 próbki na dobę; 
-      6 próbek na partię betonu. 
 Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, przy stanowisku do betonowania, a następnie przechowuje się i 
bada zgodnie z normą  
PN-88/B- 06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych zgodnie z w/w normą. 
6.4.  NASIĄKLIWOŚĆ BETONU 
 Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych na 
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania oraz kaŜdorazowo po zmianie składników 
betonu, sposobu układania i zagęszczania. 
 Zaleca się badanie nasiąkliwości na betonie wyciętym z konstrukcji na 3 próbkach  
z wybranych losowo miejsc, reprezentujących jakość innego betonu, po 28 dniach dojrzewania. 
6.5.  MROZOODPORNOŚĆ 
 Sprawdzenie mrozoodpomości betonu przeprowadza się na próbkach wykonywanych  
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki oraz na próbkach pobranych na stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej l raz w okresie wykonywania oraz kaŜdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania. Zaleca 
się badanie mrozoodpomości na betonie wyciętym z konstrukcji wg metody uproszczonej. 
 Wymagany stopień mrozoodpomości betonu F 150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej liczbie 150 cykli zamraŜania i odmraŜania próbek 
są spełnione warunki: 



 

  -   próbki nie wykazują pęknięć; 
  -  łączna masa ubytków nie przekracza 5%; 
 - obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek  
nie  zamraŜanych nie jest większe niŜ 20%. 
6.6.  PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY PRZEZ BETON 
 Sprawdzenie wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonywanych  
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki oraz na próbkach pobranych na stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej l raz w okresie wykonywania oraz kaŜdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania. 
 Wymagany stopień wodoszczelności W 8 jest osiągnięty jeśli pod ciśnieniem wody równym 0,8MPa w 4 na 6 próbek badanych zgodnie z 
PN-88/B-06250, nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 
 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-88/B- oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie InŜynierowi – Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
 Kontrola rusztowań 
 Rusztowania podlegają kontroli w czasie montaŜu oraz w czasie eksploatacji. Kontrolę przeprowadza InŜynier – Inspektor nadzoru wraz z 
Wykonawcą. 
 Zakres kontroli: 
-      sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 
-      sprawdzanie materiałów złącznych, 
-      sprawdzanie materiałów niestalowych, 
-      sprawdzenie osi podłuŜnej i poprzecznej oraz ustawienia w pionie, 
-      sprawdzenie rzędnych wysokościowych, 
-      sprawdzenie połączeń na śruby, 
-      sprawdzenie naciągów i stęŜeń, 
-      sprawdzenie posadowienia rusztowania, 
-      sprawdzenie belek wieńczących jarzma, 
-      sprawdzenie pomostu roboczego i poręczy, 
-      sprawdzenie elementów podtrzymujących bezpośrednio konstrukcję mostową, 
-      sprawdzenie drabin do wejścia na rusztowanie, 
-      sprawdzenie uziemienia rusztowań, 
-      sprawdzenie wielkości osiadania, 
-     sprawdzenie czy nie powstały uszkodzenia elementów konstrukcji. 
 Konstrukcje rusztowań zmontowanych i będących w eksploatacji naleŜy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeŜeli wszystkie badania 
dadzą wynik dodatni. JeŜeli choć jedno badanie daje wynik ujemny, konstrukcja rusztowań powinna być doprowadzona do stanu zgodności  
z normą i całość przedstawiona ponownie do badań. Wyniki badań powinny być ujęte w formie protokółu zawierającego: 
-      wyniki badań po montaŜu: 
 - skład komisji i datę wykonania badań, 
 - zakres badań, 
 - wyniki pomiarów i oględzin konstrukcji, 
 - stwierdzenie odchyłek przekraczających granice dopuszczalne, 
 - ocenę komisji przeprowadzającej badanie 
-      wyniki badań w czasie eksploatacji: 
 - wyniki pomiarów i oględzin konstrukcji, 
 - wyniki pomiaru ewentualnego osiadania lub przechylenia konstrukcji rusztowań, 
 - wyniki badań i oględzin śrub, nakrętek i naciągów, 
 - wykaz zauwaŜonych usterek, 
- opinię komisji, czy praca na rusztowaniach moŜe być wykonywana równolegle  
z usuwaniem usterek. 
 Protokóły z badań powinny stanowić integralną część dziennika budowy. 
7.    OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiaru jest m3 betonu wbudowanego w obiekt. Ilość jednostek  
o ile wcześniej nie ustalono zmian przyjmuje się na podstawie dokumentacji projektowej. 
8.     ODBIÓR ROBÓT 
 Odbiory naleŜy dokonać sprawdzając przytoczone w p. 6 kryteria oceny. Czynność odbioru winna być udokumentowana odpowiednim 
protokołem, zgodnie z przyjętymi w ST 00.00.00. zasadami. Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie InŜyniera – Inspektora nadzoru w Dzienniku 
Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST oraz komisyjny protokół stanowiący o pozytywnych wynikach badań i stwierdzający, Ŝe 
konstrukcja została wykonana zgodnie z projektem i wymaganiami norm. 
 Załącznikami do protokółu są: 
 •      dzienniki budowy, 
•      zatwierdzona dokumentacja projektowa z naniesionymi zatwierdzonymi zmianami  
i poprawkami, wprowadzonymi w trakcie prac, 
•      protokoły odbiorów częściowych, 
•      wyniki kontroli jakości pomiarów, atestów na materiały i świadectwa dopuszczenia. 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne warunki płatności podane są w ST 00.00.00. 
9.1.  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PŁATNOŚCI 
 Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, budowę  
i rozbiórkę pomostów roboczych, wykonanie i rozebranie deskowań i niezbędnych rusztowań, przygotowanie powierzchni wykopu dla betonowania 
podbudowy, przygotowanie, dostarczenie  
i ułoŜenie odpowiedniej mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością 
wykonawcy materiałów poza pas drogowy. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością: wg przedmiarów robót.  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/H-84023/06. Stal określonego stosowania Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215. Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyŜszonych temperaturach. 
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe- Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFA" Warszawa 
1992. 
PN-86/B-01300. Cementy. Terminy i określenia. (Nowa norma PN-B-19701) 
PN-88/B-04300. Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. (Nowa norma PN-EN-196-1 Oznaczenie wytrzymałości) 
PN-76/B-06000. Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek (Nowa norma PN-EN- 196-7) 



 

PN-88/B-30000/A. Cement portlandzki. 
PN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714/01. Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań. 
PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/13. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-78/B-06714/15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-76/B-06714/16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/17. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
PN-77/B-06714/18. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-78/B-06714/19. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpomości metodą bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-78/B-06714/40. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymałości na miaŜdŜenie. 
PN-78/B-06714/43. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości ziaren słabych. 
PN-B-11112. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-87/B-0672. Kruszywo mineralne. Pobieranie próbek. 
PN-88/B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250. Beton zwykły. 
PN-73/6736-01. Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 
PN-87/6738-05. Badania betonu. 
PN-87/6738-06. Badania składników betonu. 
PN-77/S-10040. śelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
PN-63/B-00251. Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/B-06262. Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 
Schmidta typu A 
PN-89/S-10050. Stalowe konstrukcje mostowe . Wymagania i badania. 
BN-70/9080-02. Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. 
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 
Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych GDDP. 
WTP - Rusztowania dla budowy mostów stalowych, Ŝelbetowych lub z betonu spręŜonego. 
WP-D.DP31. 
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót „Przebudowa obiektu 
mostowego wraz z dojazdem nad potokiem czarna woda w Wirkach”. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiąŜącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10]. 
 Nawierzchnię z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg poniŜszego zestawienia: 
Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 
kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych 

100 kN/pas/dobę 

KR1 ≥ 12 
KR2 od 13 do 70 
KR3   od 71 do 335 
KR4   od 336 do 1000 
KR5 od 1001 do 2000 
KR6 > 2000 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w 
określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułoŜona i zagęszczona. 
1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność 
błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; moŜe być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 
1.4.5. PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. 
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą 
laboratoryjną. 
1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliŜonych do warunków budowy, w 
celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na 
dobę. 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST -00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY 



 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Asfalt 
 NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6]. 
 W zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu naleŜy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. 
2.3. Polimeroasfalt 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać 
wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadać aprobatę techniczną. 
 Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2. 
2.4. Wypełniacz 
 NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypełniacza podstawowego i zastępczego. 
 Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów               w 

zaleŜności od kategorii ruchu 
 nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) ze skał magmowych i przeobraŜonych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (ŜuŜle pomie-dziowe i 
stalownicze) 

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

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

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 [2] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
- 

3 świr i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 [1] 

 
kl. I, II 

 
- 

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

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
kl. I; gat.1 

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

a) wg PN-S-96504:1961[9] 
 
b) innego pochodzenia wg  orzeczenia 
laboratoryjnego 

 
podstawowy, 
zastępczy 
pyły z odpylania, 
popioły lotne  

 
podstawowy 
- 
- 
- 

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

D 50, D 70, 
D 100 

D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

  DE80 A,B,C, 
DP80 

  DE80 A,B,C, 
DP80 

tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I;   
gat. 1 
tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z       innymi kruszywami, w 
ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty                 i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 
preferowany rodzaj asfaltu 

 
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej  i wzmacniającej z betonu asfaltowego 
Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów w zaleŜności od 

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

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 
[2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (ŜuŜle pomiedziowe i 
stalownicze) 

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

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

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 [2] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
- 

3 świr i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 [1] 

 
kl. I, II 

 
- 

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

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
kl. I, II1) gat.1, 2 

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

a) wg PN-S-96504:1961[9] 
 
b) innego pochodzenia  
wg orzeczenia laboratoryjnego 

 
podstawowy, 
zastępczy 
pyły z odpylania, 
popioły lotne 

 
podstawowy 
- 
- 
- 

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

 
D 50, D 70 

 
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

 
- 

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

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



 

 Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z 
węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą InŜyniera. 
2.5. Kruszywo 
 W zaleŜności od kategorii ruchu i warstwy naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 
 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
2.6. Asfalt upłynniony 
 NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [7]. 
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 
 NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99 [14].  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -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 moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
skrapiarek, 
walców lekkich, średnich i cięŜkich , 
walców stalowych gładkich , 
walców ogumionych, 
szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 
 Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 
 Transport asfaltów drogowych moŜe odbywać się w: 
cysternach kolejowych, 
cysternach samochodowych, 
bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InŜyniera. 
4.2.2. Polimeroasfalt 
 Polimeroasfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w aprobacie technicznej. 
4.2.3. Wypełniacz 
 Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek 
pneumatyczny. 
 Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem 
worków. 
4.2.4. Kruszywo 
 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 
 Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy 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 wyposaŜonej w system ogrzewczy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera 
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 załoŜeniami projektowymi. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne 
zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości 
asfaltu 
 
 Rzędne krzywych granicznych MM w zaleŜności od kategorii ruchu 
Wymiar oczek  KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 
Zawartość asfaltu od  0  

do 20 
od 0 do16    
lub od  0 do 
12,8 

od 0 do 8  
lub od  0 do 
6,3 

od  0  
do 20 

od  0  
do 201)  

od  0  
do 16  

od  0 
do12,8  

Przechodzi przez: 
25,0 
20,0 

 
100 
88÷100 

 
 
100 

 
 
 

 
100 
88÷100 

 
100 
90÷100 

 
 
100 

 
 
 



 

16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 
zawartość 
ziarn > 2,0 
 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

78÷100 
68÷93 
59÷86 
54÷83 
48÷78 
40÷70 
29÷59 
 
(41÷71) 
 
20÷47 
13÷36 
10÷31 
7÷23 
6÷20 
5÷10 

90÷100 
80÷100 
69÷100 
62÷93 
56÷87 
45÷76 
35÷64 
 
(36÷65) 
 
26÷50 
19÷39 
17÷33 
13÷25 
12÷22 
7÷11 

 
 
100 
90÷100 
78÷100 
60÷100 
41÷71 
 
(29÷59) 
 
27÷52 
18÷39 
15÷34 
13÷25 
12÷22 
8÷12 

78÷100 
68÷85 
59÷74 
54÷67 
48÷60 
39÷50 
29÷38 
 
(62÷71) 
 
20÷28 
13÷20 
10÷17 
7÷12 
6÷11 
5÷7 

67÷100 
52÷83 
38÷62 
30÷50 
22÷40 
21÷37 
21÷36 
 
(64÷79) 
 
20÷35 
17÷30 
15÷28 
12÷24 
11÷22 
10÷15 

90÷100 
80÷100 
70÷88 
63÷80 
55÷70 
44÷58 
30÷42 
 
(58÷70) 
 
18÷28 
12÷20 
10÷18 
8÷15 
7÷14 
6÷9 

100 
87÷100 
73÷100 
66÷89 
57÷75 
47÷60 
35÷48 
 
(52÷65) 
 
25÷36 
18÷27 
16÷23 
12÷17 
11÷15 
7÷9 

Orientacyjna 
zawartość asfaltu w 
MMA, % m/m 

 
 
5,0÷6,5 

 
 
5,0÷6,5 

 
 
5,5÷6,5 

 
 
4,5÷5,6 

 
 
4,3÷5,4 

 
 
4,8÷6,0 

 
 
4,8÷6,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego 
 
5.2.2. Warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 
 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 
 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego 
przedstawiono na rysunkach 8÷13. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody 
Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5. 
 Wykonana warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 
6 do 8. 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Lp. Właściwości Wymagania wobec MMA                  i 

warstwy ścieralnej z BA                w 
zaleŜności od kategorii ruchu 

  KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się ≥ 14,0 (≥18)4) 
2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 

60o C, kN 
≥ 5,52) ≥ 10,03) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5 
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw., % od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:   
 od 0 mm do 6,3 mm 
 od 0 mm do 8,0 mm 
 od 0 mm do 12,8 mm 
 od 0 mm do 16,0 mm 
 od 0 mm do 20,0 mm 

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

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

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  % ≥ 98,0 ≥ 98,0 
8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0 
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy 
projektowania składu MMA 
2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 
3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 
4)   specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  
orientacyjne zawartości asfaltu 
 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleŜności od kategorii ruchu 
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 KR 3  do  KR 6 
#, mm Mieszanka mineralna, mm 
 od 0  

do 20 
od 0  
do 16 

od 0   
do 12,8 

od 0  
do 25 

od 0  
do 20 

od 0 do 161) 

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

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

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

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

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

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

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



 

ziarn > 2,0 mm 
 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
(45÷70) 
 
20÷40 
13÷30 
10÷25 
6÷17 
5÷15 
3÷7 

 
(46÷70) 
 
20÷40 
14÷28 
11÷24 
8÷17 
7÷15 
3÷8 

 
(45÷65) 
 
25÷45 
18÷38 
15÷35 
11÷28 
9÷25 
3÷9 

 
(59÷75) 
 
16÷30 
10÷22 
8÷19 
5÷14 
5÷12 
4÷6 

 
(59÷75) 
 
16÷30 
9÷22 
7÷19 
5÷15 
5÷14 
4÷7 

 
(55÷70) 
 
20÷33 
13÷25 
10÷21 
7÷16 
6÷14 
5÷8 

Orientacyjna zawartość 
asfaltu w MMA,  % 
m/m 

 
4,3÷5,8 

 
4,3÷5,8 

 
4,5÷6,0 

 
4,0÷5,5 

 
4,0÷5,5 

 
4,3÷5,8 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 
Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiąŜącej, wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego 
 
Lp. 

 
Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej                       i wzmacniającej w 
zaleŜności od  kategorii ruchu 

  KR 1  lub  KR 2 od KR 3  do  KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa nie wymaga się ≥ 16,0 (≥22)3) 
2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 

60o C, zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka,  kN   
 
≥ 8,0  (≥ 6,0)2) 

 
≥11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0 
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % od 65,0 do 80,0 ≤ 75,0 

6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

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

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

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0 
8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 
oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy projektowania   
składu MMA 
dla warstwy wyrównawczej 
specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie 
składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie 
objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zaleŜności od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie 
składników powinno być sterowane elektronicznie. 
 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niŜ  ± 2 % 
w stosunku do masy składnika. 
 JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w 
recepcie. 
 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej 
temperatury z tolerancją ± 5o C. 
 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla D 50   od 145o C do 165o C, 
- dla D 70  od 140o C do 160o C, 
- dla D 100  od 135o C do 160o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. 
Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
- z D 50                od 140o C do 170o C, 
- z D 70   od 135o C do 165o C, 
- z D 100  od 130o C do 160o C, 
- z polimeroasfaltem -  wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
5.4. Przygotowanie podłoŜa 
 PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i 
czysta. 
 Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm 
Lp. Drogi i place PodłoŜe pod warstwę 
  ścieralną wiąŜącą i wzmacniającą 

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 
 W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 7, podłoŜe naleŜy wyrównać poprzez frezowanie lub ułoŜenie 
warstwy wyrównawczej. 
 Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w 
ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8. 



 

 Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym 
określonym w SST i zaakceptowanym przez InŜyniera. 
Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 
 
Lp. 

PodłoŜe do wykonania warstwy  
z mieszanki betonu asfaltowego 

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

PodłoŜe pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie od 0,5 do 0,7 
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego 

cementem 
od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni od 0,2 do 0,5 
5.5. Połączenie międzywarstwowe 
 KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułoŜeniem następnej, w celu zapewnienia 
odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST. 
 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 9. 
Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 
 
Lp. 

 
Połączenie nowych warstw 

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

1 Podbudowa asfaltowa  
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 
od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiąŜąca od 0,1 do 0,3 
  
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas 
wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
8 h    przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 
 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niŜsza 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 podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru         (V > 16 m/s). 
5.7. Zarób próbny 
 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności 
InŜyniera kontrolnej produkcji. 
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
 Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego podano w tablicy 10. 
Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki 
metodą ekstrakcji, % m/m 
 
Lp. 

 
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

  KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

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

 
± 5,0 

 
± 4,0 

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

± 3,0 ± 2,0 

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

± 2,0 ± 1,5 

4 Asfalt ± 0,5  ± 0,3 
5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości 
warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3. 
 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 
 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŜ: 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
 Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z 
wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie 
związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona 
samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -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 InŜynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 



 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11. 
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z 
receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równowaŜnymi metodami. 
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 
 Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 
 Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej działce 
roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
pobranej w wytwórni  

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

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

asfaltowej 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

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

pobranej w wytwórni 
jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 
 Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy 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 podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST. 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu 
temperatury. 
 Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  SST. 
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku 
i wbudowywania. 
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne 
z receptą laboratoryjną. 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni 
       z betonu asfaltowego  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12. 
Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
2 Równość podłuŜna warstwy kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 
3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niŜ co 5m 
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i poprzecznej oraz 

usytuowania osi według 
6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 
7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2 
8 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza 
9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 
10 Wygląd warstwy ocena ciągła 
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2 
12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 
6.4.2. Szerokość warstwy 
 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość 
warstwy asfaltowej niŜej połoŜonej, nieograniczonej krawęŜnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z kaŜdej 
strony, co najmniej o grubość warstwy na niej połoŜonej, nie mniej jednak niŜ 5 cm. 
6.4.3. Równość warstwy 
 Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny być większe od 
podanych w tablicy 13. 
Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 
Lp. Drogi i place Warstwa 

ścieralna 
Warstwa 
wiąŜąca 

Warstwa 
wzmacniająca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe 



 

 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm. 
6.4.7. Grubość warstwy 
 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości 
projektowej do 2,5 cm, dla której tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 
6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej 
powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w 
jednym poziomie. 
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 
 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. 
Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. 
6.4.10. Wygląd warstwy 
 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i 
spękanych. 
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -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 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST,  jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -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,  
dostarczenie materiałów, 
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
skropienie międzywarstwowe, 
rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 
  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
  3. PN-B-11113:1996 
 
4.PN-B-11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla stalowniczego do nawierzchni 
drogowych 

  5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie                 i transport 
  6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
  7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
  8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni 

bitumicznych 
  9. PN-S-96504:1961 
 
10. PN-S-96025:2000 

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

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem         i łatą 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego 
do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu 
sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 
1995 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
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UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I DNA, 

ROWÓW I CIEKÓW 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym 
umocnieniem powierzchniowym skarp i dna. 



 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót „Przebudowa obiektu 
mostowego wraz z dojazdem nad potokiem czarna woda w Wirkach”. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym powierzchniowym umocnieniem 
skarp, rowów i cieków następującymi sposobami: 
brukowaniem; 
 Ustalenia ST nie dotyczą umocnienia zboczy skalnych (z ochroną przed obwałami kamieni), skarp wymagających zbrojenia. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
1.4.2. Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w kształcie nieregularnym i zaokrąglonych krawędziach. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i cieków objętymi niniejszą ST są: 
Kostka granitowa, 
Kamień łamany 
zaprawa cementowa, 
mieszanka betonowa 
2.3. Brukowiec 
 Materiał kamienny, kostka i kamień łamany powinien odpowiadać PN-B-11104:1960 [1]. 
2.4. Zaprawa cementowa 
 Przy wykonywaniu umocnień rowów i cieków naleŜy stosować zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990 [6]. 
2.5. Beton 
 Beton powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
Betoniarek, 
płyt ubijających, 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Materiał kamienny moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
4.3. Transport zaprawy i betonu 
 Zaprawy i beton naleŜy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12]. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
 PodłoŜe pod materiały kamienne naleŜy przygotować zgodnie z PN-S-02205:1998 [10]. 
5.3. Podkład 
 Podkład pod bruk stanowi warstwa betonu. Podkład naleŜy układać wraz z jednoczesnym układaniem bruku na dnie. 
5.4. Układanie brukowca 
 Brukowiec naleŜy układać na przygotowanym podkładzie wg pktu 5.3. Brukowiec układa się „pod sznur” naciągnięty na palikach na 
wysokość od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Układanie brukowca naleŜy rozpocząć od uprzednio wykonanych oporów. W 
przypadku gdy dokumentacja projektowa takich oporów nie przewiduje, naleŜy w pierwszej kolejności, po linii obwodu umocnienia, ułoŜyć 
brukowce największe. Brukowiec naleŜy układać tak, aby szczeliny między sąsiednimi warstwami mijały się i nie przekraczały 2 cm, a największy 
wymiar brukowca był skierowany w podkład. 
 Po ułoŜeniu brukowca na betonie szczeliny naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2. W okresie wiązania zaprawy 
cementowo-piaskowej powierzchnię bruku naleŜy osłonić matami lub warstwą piasku i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości brukowania 
 Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem. Ścisłość ułoŜenia 
uwaŜa się za dostateczną, jeśli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie więcej niŜ 4% powierzchni niezabrukowanej. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest: 
m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i cieków umocnionych przez brukowaniem 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 



 

 Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i cieków przez brukowanie obejmuje: 
roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
pielęgnacja spoin, 
uporządkowanie terenu, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1.   PN-B-11104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec 
  2.   PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 
  3.   PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
  6.   PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
  7.   PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
10.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
11.   PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
12.   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
10.2. Inne materiały 
 Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999. 
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BARIERY OCHRONNE STALOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją na drogach i 
mostach barier ochronnych stalowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
„Przebudowa obiektu mostowego wraz z dojazdem nad potokiem czarna woda w Wirkach”. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem barier ochronnych, stalowych z 
prowadnicą z profilowanej taśmy stalowej typu A i B na słupkach stalowych, realizowanych na odcinkach dróg oraz na obiektach mostowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Dla celów niniejszej ST przyjmuje się następujące określenia podstawowe: 
1.4.1. Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobieŜenia zjechaniu pojazdu z drogi w 
miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego 
kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliŜu jezdni. 
1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica wykonana z profilowanej taśmy stalowej 
(zał. 11.1). 
1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziałająca niebezpiecznym następstwom 
zjechania z drogi lub je ograniczająca (zał. 11.1 i 11.2). 
1.4.4. Bariera dzieląca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie dzielącym, przeciwdziałająca 
przejechaniu pojazdu na drugą jezdnię (zał. 11.1). 
1.4.5. Bariera osłonowa - bariera ochronna umieszczona między jezdnią a obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliŜu 
jezdni. 
1.4.6. Bariera wysięgnikowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za pośrednictwem wysięgników zapewniających 
odstęp między słupkiem a prowadnicą co najmniej 250 mm (zał. 11.1 i 11.2 c). 
1.4.7. Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za pośrednictwem  przekładek  zapewniających  odstęp  
między  prowadnicą a słupkiem od 100 mm do 180 mm (zał. 11.2 b). 
1.4.8. Bariera bezprzekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpośrednio do słupków (zał. 11.2 a). 
1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy stalowej, mający za zadanie umoŜliwienie płynnego 
wzdłuŜnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie którego prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny. 
 OdróŜnia się dwa typy profilowanej taśmy stalowej: typ A i typ B, róŜniące się kształtem przetłoczeń (zał. 11.4). 
1.4.10. Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub kształtownika stalowego (np. z ceownika, 
dwuteownika) o szerokości od 100 do 140 mm, umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest nadanie barierze 
korzystniejszych właściwości kolizyjnych (niŜ w barierze bezprzekładkowej), powodujących, Ŝe prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania 
lub przemieszczania słupków nie jest odginana do dołu, lecz unoszona ku górze. 
1.4.11.Wysięgnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygiętej blachy stalowej lub z kształtownika stalowego, umieszczony 
pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w określonej odległości od słupka, zwykle około 0,3 do 0,4 m, co 
zapewnia duŜą podatność prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz dość łagodnie obciąŜa słupki siłami od nadjeŜdŜającego pojazdu. 
1.4.12. Typy barier zaleŜne od poprzecznego odkształcenia bariery w czasie kolizji: 
typ I   :   bariera podatna, z odkształceniem dochodzącym od 1,8 do 2,0 m, 
typ II  :   bariera o ograniczonej podatności (wzmocniona), z odkształceniem do 0,85 m, 
typ III :   bariera niepodatna (sztywna), z odkształceniem równym lub bliskim zeru. 
1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST -00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych 
 Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na które wydano aprobatę techniczną. 
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych określone są poprzez typ bariery podany w dokumentacji projektowej, nawiązujący do ustaleń 
producenta barier. Do elementów tych naleŜą: 
prowadnica, 



 

słupki, 
pas profilowy, 
wysięgniki, 
przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, 
łączniki ukośne, 
obejmy słupka, itp. 
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogą wystąpić materiały tj. kotwy. 
2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych 
2.3.1. Prowadnica 
Typ prowadnicy z profilowanej taśmy stalowej powinien być określony w dokumentacji projektowej, przy czym: 
typ A powinien odpowiadać ustaleniom producenta barier, 
typ B powinien odpowiadać PN-H-93461-15 [18] 
Wymiary  oraz odchyłki od wymiarów prowadnicy typu A i B podano w załączniku 11.4. 
Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montaŜowych prowadnicy powinny być zgodne z ofertą producenta. 
Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków powłoki antykorozyjnej. 
Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach. 
2.3.2. Słupki 
Słupki bariery powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.  
Słupki wykonuje się zwykle z kształtowników stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma. Wysokość środnika 
kształtownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. Wymiary najczęściej stosowanych słupków stalowych przedstawiono w załączniku 11.8. 
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia kształtownika walcowanego powinna być charakterystyczna dla 
procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie 
lub dłutowanie z tym, Ŝe obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie moŜe zmniejszyć 
się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłuŜnej kształtownika. Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać 
rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali 
i normy. 
Tablica 1. Podstawowe własności kształtowników, według PN-H-84020 [11] 
Stal Granica plastyczności,  

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

St3W 
St4W 

195 
225 

od 340 do 490 
od 400 do 550 

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach. 
2.3.3. Inne elementy bariery 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on odpowiadać PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiarów, 
masy, wielkości statycznych i odchyłek wymiarów przekroju poprzecznego. 
Inne elementy bariery, jak wysięgniki, łączniki ukośne, obejmy słupka, wsporniki, podkładki, przekładki (zał. 11.9), śruby, światła odblaskowe itp. 
powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i być zgodne z ofertą producenta barier w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, 
rozmieszczenia otworów, rodzaju materiału, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp. 
Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki przewidziane do mocowania między sobą elementów bariery powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, 
naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
Dostawa większych wymiarowo elementów bariery moŜe być dokonana luzem lub w wiązkach. Śruby, podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe 
mogą być dostarczone w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleŜności od wielkości 
i masy wyrobów. 
Elementy bariery powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem. 
2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją 
Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki sposób, aby zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez 
okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności. W przypadku braku wystarczających 
danych minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 µm. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania barier 
 Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
zestawu sprzętu specjalistycznego do montaŜu barier, 
Ŝurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport  elementów barier stalowych 
 Transport elementów barier moŜe odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie powinny wystawać 
poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuŜsze (np. profilowaną taśmę stalową, pasy profilowe) naleŜy przewozić w opakowaniach producenta. 
Elementy montaŜowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta. 
 Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier moŜna dokonywać za pomocą Ŝurawi lub ręcznie. Przy załadunku i wyładunku, 
naleŜy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed 
korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed wykonaniem właściwych robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań InŜyniera: 
wytyczyć trasę bariery, 
ustalić lokalizację słupków (zał. 11.6), 
określić wysokość prowadnicy bariery (zał. 11.3), 
określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery, 



 

ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp. 
5.3. MontaŜ bariery 
 Sposób montaŜu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji InŜyniera. 
 Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montaŜową lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta 
bariery. 
 MontaŜ bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umoŜliwionych wielkością otworów w elementach bariery, powinien doprowadzić do 
zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. 
 Przy montaŜu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, naruszających powłokę cynkową 
poszczególnych elementów bariery. 
 Przy montaŜu prowadnicy typu B naleŜy łączyć sąsiednie odcinki taśmy profilowej, nakładając następny odcinek na wytłoczenie odcinka 
poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, tak aby końce odcinków taśmy przylegały płasko do siebie i pojazd przesuwający się po 
barierze, nie zaczepiał o krawędzie złączy.  Sąsiednie odcinki taśmy są łączone ze sobą zwykle przy uŜyciu śrub noskowych specjalnych, zwykle po 
sześć na kaŜde połączenie. 
 MontaŜ wysięgników i przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany ściśle według zaleceń producenta bariery z 
zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów (obejm, wsporników itp.) oraz właściwych śrub i podkładek. 
 Przy montaŜu barier naleŜy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacją projektową i wytycznymi producenta barier: 
odcinków początkowych i końcowych bariery, o właściwej długości odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z zastosowaniem łączników ukośnych w 
miejscach niezbędnych przy połączeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach 
przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualną kotwą betonową w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej, 
odcinków barier osłonowych o właściwej długości odcinka bariery: a) przyległego do obiektu lub przeszkody, b) przed i za obiektem, c) ukośnego 
początkowego, d) ukośnego końcowego, e) wzmocnionego, 
odcinków przejściowych pomiędzy róŜnymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do mostu z zastosowaniem właściwej długości 
odcinka ukośnego w planie, jak równieŜ połączenia z barierami betonowymi pełnymi i ew. poręczami betonowymi, 
przerw, przejść i przejazdów w barierze w celu np. dojścia do kolumn alarmowych lub innych urządzeń, przejścia pieszych z pobocza drogi za barierę 
w tym na chodnik mostu, na skrzyŜowaniu z drogami, przejścia przez pas dzielący, przejazdu poprzecznego przez pas dzielący, 
dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, osłony słupków bariery, itp. (np. wg zał. 11.5). 
 Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe: 
czerwone - po prawej stronie jezdni, 
białe         - po lewej stronie jezdni. 
 Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami WSDBO [32]. 
 Elementy odblaskowe naleŜy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi producenta barier. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi: 
atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarządzającego drogą, według wymagania punktu 2.2, 
zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez właściwe normy PN i BN, jak kształtowniki 
stalowe, pręty zbrojeniowe, cement. 
 Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca naleŜą materiały do wykonania kotew. 6.3. Badania w czasie 
wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie 
powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
 Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2. 
 W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów 
w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 
Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
                 dostarczonych przez producenta 
Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena wyników badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

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

Powierzchnię zbadać nie 
uzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad 
uŜyć dostępnych narzędzi (np. 
liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów itp.) 

Wyniki powinny być 
zgodne z wymagania-mi 
punktu 2 i katalo-giem 
(informacją) producenta 
barier 

2 Sprawdzenie 
wymiarów 

 Przeprowadzić uniwer-
salnymi przyrządami 
pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

 

 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 W czasie wykonywania robót naleŜy zbadać: 
zgodność wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość prowadnicy nad terenem), 
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacją) producenta barier, 
prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 
poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 
poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5, 
prawidłowość montaŜu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5, 
poprawność wykonania ew. robót betonowych, zgodnie z punktem 5, 
poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odległościach ustalonych w WSDBO [32]. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 



 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
dostarczenie materiałów, 
osadzenie słupków bariery (z ew. wykonaniem dołów i fundamentów betonowych, lub bezpośrednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt), 
montaŜ bariery (prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, wsporników itp. z pomocą właściwych śrub i podkładek) z wykonaniem niezbędnych 
odcinków początkowych i końcowych, ew. barier osłonowych, odcinków przejściowych pomiędzy róŜnymi typami barier, przerw, przejść i 
przejazdów w barierze, umocowaniem elementów odblaskowych itp., 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
uporządkowanie terenu. 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania 
  9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
10. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
12. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco 
16. PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze 

stali węglowej zwykłej jakości o Rm do       490 MPa 
17. PN-H-93460-07 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Zetowniki ze stali węglowej 

zwykłej jakości o Rm do  490 MPa 
18. PN-H-93461-15 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. 

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

Ceowniki półzamknięte prostokątne 
20. PN-H-93461-28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. 

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

kwadratowym 
28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
29. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
30. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu 

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


