
 

 

 

NAZWA I ADRES 
OBIEKTU 

REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO POD UL.ROGOWSKĄ  

W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI 

 

INWESTOR 

                                       

MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI 

UL. BOGUMIŃSKA 4 
44-300 WODZISŁAW ŚLASKI 

UMOWA nr IAG-IV.7011.00016.2014 z dnia 12.05.2014 

 

BIURO AUTORSKIE 

 

Biuro In żynierskie CONCEPT Mariusz Kowal  

44-122 Gliwice, ul. Kusocińskiego 12/29 
tel/fax 032/2394438, e-mail: biuro@biconcept.pl 

 

RODZAJ 
OPRACOWANIA 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

BRANŻA / FUNKCJA  Tytuł, imię, nazwisko Nr uprawnień Podpis 

PROJEKTANT  mgr inż. Eugeniusz Banek SLK/2054/POOM/08  

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Mariusz KOWAL SLK/0657/POOM/04  

 

DATA lipiec 2014 

 



MIASTO  
WODZISŁAW ŚLĄSKI 
UL. BOGUMIŃSKA 4 

44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI 

REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO POD 
UL.ROGOWSKĄ W M.WODZISŁAW ŚLĄSKI SPIS TREŚCI 

 

 
Biuro Inżynierskie CONCEPT     1

 
 

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA 
I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO  

POD UL.ROGOWSKĄ W M.WODZISŁAW ŚLĄSKI 
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45223000-6 

M.11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym  17 
M.11.01.02 Wykopy w gruncie spoistym 17 
M.11.01.04 Zasypanie wykopów z zagęszczeniem i formowanie nasypu 

na odcinkach przyległych do konstrukcji obiektu 25 

M.12.00.00 ZBROJENIE   
M.12.01.00 Stal zbrojeniowa    

M.12.01.03 Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN 31 
45220000-5 
45221121-6 
45223000-6 
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M.13.01.00 Beton konstrukcyjny    

M.13.01.05 Beton w elementach o grubości < 60 cm 39 45220000-5 
45221121-6 

M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny    

M.13.02.02 Beton klasy C8/10 bez deskowania 59 45220000-5 
45221121-6 

M.15.00.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE    
M.15.01.00 Izolacje cienkie    
M.15.01.01 Izolacje bitumiczne powierzchni betonu wykonywane  

„na zimno” 61 45220000-5 
45221121-6 

M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE   
M.19.01.00 Bezpiecze ństwo ruchu    

M.19.01.04 Balustrady 65 45220000-5 
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M.20.00.00  INNE ROBOTY MOSTOWE   
M.20.01.00 Roboty ró żne    

M.20.01.09 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu 69 45220000-5 
45221121-6 

M.20.01.10 Drogowe przepusty z rur kompozytowych 75 45220000-5 
45221121-6 

M.21.00.00 Roboty rozbiórkowe    
M.21.01.01 Rozbiórka elementów betonowych 87 45220000-5 

45221121-6 
45223000-6 

M.21.01.02 Rozbiórka elementów stalowych 89 
M.21.01.03 Rozbiórka nawierzchni 91 
M.23.00.00 Roboty remontowe    

M.23.51.20 Naprawy powierzchni zaprawami typu PCC 93 45220000-5 
45221121-6 

M.29.00.00  ROBOTY PRZYOBIEKTOWE    
M.29.15.02 Umocnienie skarp i brzegów 105 45111000-8 
D.04.00.00  PODBUDOWY   
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 111 45233000-9 
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D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  
                               mechaniczne 

117 45233000-9 

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 133 45233000-9 

D.05.00.00  NAWIERZCHNIE   
D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 147 45233000-9 
D.05.03.11 Frezowanie bitumicznych warstw istniejącej konstrukcji 
                               nawierzchni 

163 45233223-8 

D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 167 45233000-9 

D.05.03.16 Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spękaniami 181 45233223-8 
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D-M. 00.00.00 WYMAGANIA  OGÓLNE 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

STWiORB D-M.00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach: 
Remont przepustu drogowego pod ul. Rogowsk ą w m. Wodzisław Śląski 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

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

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi : 
 
D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  
  
M.11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym 
M.11.01.04 Zasypanie wykopów z zagęszczeniem i formowanie nasypu na odcinkach przyległych 
  do konstrukcji obiektu 
M.12.01.01 Zbrojenie betonu stalą AIIIN 
M.13.01.05 Beton w elementach o grubości < 60 cm 
M.13.02.02 Beton klasy C8/10 bez deskowania 
M.15.01.01 Izolacje bitumiczne powierzchni betonu wykonywane „na zimno” 
M.19.01.04  Balustrada 
M.20.01.09 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu 
M.20.01.10 Drogowe przepusty z rur kompozytowych 
M.21.01.01 Rozbiórka elementów betonowych 
M.21.01.02 Rozbiórka elementów stalowych 
M.21.01.03 Rozbiórka nawierzchni 
M.23.51.20 Naprawy powierzchni zaprawami typu PCC 
M.29.15.02 Umocnienie skarp i brzegów 
 
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 
D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 
D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
D.05.03.11 Frezowanie bitumicznych warstw istniejącej konstrukcji nawierzchni 
D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 
D.05.03.16 Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spękaniami 
 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  

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

- projekt technologiczny rozbiórki elementów przepustu i wyposażenia, 
- projekt rusztowań i deskowań elementów betonowych, 
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, 
- projekty warsztatowe balustrad, 
- projekt pomiaru geodezyjnego,  
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Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej, 
Projektant sporządzi brakujące rysunki i STWiORB 4 egzemplarzach i przedłoży Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
STWiORB. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargnięciem osób postronnych. Wszelkie 
konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy z tego tytułu obciążają 
Wykonawcę. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał  wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca w ramach ceny kontraktowej: 

- będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej , 
- zabezpieczy drzewa przed uszkodzeniami 
- będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

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

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

 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma  obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia (wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych  podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

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

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

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

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

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

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

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom   

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

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

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

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

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

3. SPRZĘT 

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

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

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

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

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jako ści (PZJ) 

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

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

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

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i STWiORB . 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający . 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

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

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

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

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

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

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

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

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

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

6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
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- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót . Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3) następujące dokumenty:  

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

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

7. ODBIÓR  ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu , 
- odbiorowi częściowemu , 
- odbiorowi końcowemu , 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3. Odbiór cz ęściowy 

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

7.4. Odbiór ko ńcowy robót 

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

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

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

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

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

zmianami). 
4. Warunki umowy. 
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M.11.00.00   FUNDAMENTOWANIE 

M.11.01.00 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY 

M.11.01.01 WYKOP W GRUNCIE NIESPOISTYM  

M.11.01.02 WYKOP W GRUNCIE SPOISTYM  
 
 
1.   WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB  
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w 
postaci wykopów w ramach zadania: Remont przepustu drogowego pod ul. Rogowsk ą w m. 
Wodzisław Śląski  
    
1.2.  Zakres stosowania STWiORB  
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych STWiORB  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych i obejmują 
odspojenie gruntu wraz z załadunkiem na środki transportowe i odwozem na składowisko. 
 

 
1.4.  Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z polskimi normami oraz określeniami podanymi 
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
 
1.5.1.  Zgodność z Dokumentacją Projektową 
 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i z zachowaniem 
wymagań niniejszej STWiORB. Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej wymagają 
akceptacji Inżyniera i zapisu w Dzienniku Budowy. 
 
 
1.5.2.  Wymagania geotechniczne 
 
Przy wykonywaniu robót ziemnych należy kierować się następującymi zasadami: 

• przed rozpoczęciem robót zaszeregować grunty do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, 
• przeanalizować wyniki badań gruntu i jego uwarstwienia, zwracając szczególną uwagę 

na poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów wód 
gruntowych, 

• dostosować sposób wykonywania robót ziemnych do stanu terenu tj. znaków wysokościowych 
(reperów), przekrojów poprzecznych terenu, planu warstwicowego, zadrzewienia itp. 
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1.5.3.  Odkrycia wykopaliskowe 
 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki 
archeologiczne należy powiadomić Inżyniera oraz władze konserwatorskie i przerwać roboty na 
obszarze znalezisk, aż do podjęcia dalszej decyzji. 
 
 
1.5.4.  Urządzenia i materiały nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej 
 
• Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się urządzenia podziemne nie przewidziane 

w Dokumentacji Projektowej (urządzenia instalacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 
gazowe lub elektryczne) albo niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty należy 
przerwać, powiadomić o tym Inżyniera lub jego przedstawiciela, a dalsze prace prowadzić dopiero 
po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 

• W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiały nadające się do dalszego użytku 
należy powiadomić o tym Inżyniera lub jego przedstawiciela i ustalić z nim sposób dalszego 
postępowania. 

• W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, 
na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie 
natrafienia na kurzawkę, roboty ziemne należy przerwać i powiadomić Inżyniera lub jego 
przedstawiciela w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

 
 
1.5.5.  Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego 
 
1.5.5.1. Zabezpieczenia i ochrona punktów pomiarowych 
 
Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, żeby nie nastąpiło 
ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. 
Ochrona przyjętych punktów stałych należy do Wykonawcy robót. W przypadku zniszczenia punktów 
pomiarowych należy je odtworzyć. 

 
1.5.5.2. Wytyczenie linii obiektu i krawędzi wykopów 
 
Wytyczenie linii obiektu i krawędzi wykopów powinno być wykonane na ławach ciesielskich lub 
podobnych urządzeniach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach podlega odbiorom przez Inżyniera z wpisem do Dziennika 
Budowy. 
 
 
1.5.6.  Odwodnienie terenu 
 
Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących 
z opadów atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami 
umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. Od strony spadku terenu powinny być 
wykonane (w razie potrzeby) rowy odwadniające. 

 
 

1.5.7.  Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych 
 

W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniżonych temperatur, roboty te 
należy wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Wytyczne 
wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Przez pojęcie 
„obniżonej temperatury” należy rozumieć temperaturę otoczenia niższą niż +5 °C. 
 
2.   MATERIAŁY  
 

Nie przewiduje się użycia żadnych materiałów. 
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3.   SPRZĘT 
 
Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem: 

- koparki podsiębierne, 
- spycharki, 
- samochody samowyładowcze, 
- oskardy, drągi stalowe - sprzęt uzupełniający do odspajania gruntu.  

 
Sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
i bezpieczeństwa pracy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
 
4.   TRANSPORT 
 
4.1.  Transport odspojonych mas gruntu 

 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać tymczasowe drogi technologiczne, np. z płyt 
żelbetowych pełnych ułożonych na podbudowie piaskowej. Koszt wykonania i rozbiórki dróg 
tymczasowych spoczywa na Wykonawcy robót. 
Transport odspojonego gruntu może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera. Zaleca się transport samochodami samowyładowczymi o dużej ładowności. 
Odspojony grunt należy równomiernie umieścić na całej powierzchni ładunkowej, zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem i bezzwłocznie przetransportować na miejsce przeznaczenia 
(wysypisko). W przypadku przygotowania odkładów gruntu, przeznaczonych do zasypywania 
niezabudowanych wykopów, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna 
wynosić: 

- w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0 m, 
- w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0 m. 

Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie hamował dowozu materiałów na budowę i 
powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów. 
Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników: 

- ilości mas ziemnych, 
- odległości transportu, 
- szybkości i pojemności środków transportowych, 
- ukształtowania terenu, 
- wydajności maszyn odspajających grunt, 
- pory roku i warunków atmosferycznych, 
- organizacji robót. 

 
 
5.   WYKONANIE  ROBÓT  
 
5.1.  Wymagania ogólne  
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty ziemne. Do wyżej wymienionych 
prac można przystąpić po wykonaniu: 

- robót przygotowawczych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na sprawdzenie zgodności 
rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, poprzez wykonanie 
pobieżnego kontrolnego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego; wszelkie odstępstwa w tym 
zakresie od Dokumentacji Projektowej powinny być wpisywane do Dziennika Budowy 
i potwierdzone przez Inżyniera, 
- przezbrojenia terenu, 
- tymczasowych dróg dojazdowych. 

 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było 
natychmiast przystąpić do wykonania przewidzianych w nich robót. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest bieżące kontrolowanie warunków gruntowych. 
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5.2.  Wymiary wykopów fundamentowych 
 
Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów budowli  
w planie, sposobu ich założenia, głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz 
do konieczności i możliwości zabezpieczenia zboczy wykopów. Wymiary wykopów powinny 
uwzględniać niezbędną przestrzeń na pracę ludzi tj. przejścia o szerokości nie mniejszej niż 80 cm. 
 
 
5.3.  Zakres wykonywanych robót  
 
5.3.1.  Sposób wykonania robót 
 
Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych można wykonać przy użyciu koparki podsiębiernej, 
z jednoczesnym załadunkiem gruntu na samochody samowyładowcze i odwozem na składowisko, 
bądź, w przypadku gruntu przeznaczonego do zasypywania niezabudowanych wykopów (jeżeli 
Dokumentacja Projektowa nie przewidywała zasypki konstrukcyjnej), na odkład z uwzględnieniem 
wymogów podanych w pkt. 5.3.4 niniejszej STWiORB.  

 
Podczas wykonywania wszystkich prac należy przestrzegać następujących wymogów: 
- wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, 
- wykopy przy użyciu koparki należy wykonać do poziomu około 20 cm wyższego 

od projektowanego poziomu dna wykopu (poziomu posadowienia); pozostałe 20 cm należy 
odspoić ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

 
 
5.3.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
 
(1) Z uwagi na możliwość wystąpienia różnego rodzaju gruntów dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp:  
- w gruntach nie spoistych słabo zagęszczonych - o nachyleniu  1 : 1,5 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25 
- w gruntach spoistych - o nachyleniu  1 : 1 

 
(2) W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia (dotyczy również skarp przyjętych w Dokumentacji Projektowej): 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3 krotnej 

głębokości wykopu, powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wód od krawędzi wykopu, 

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy jak np. rozmycie przez wody 
opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym 
punkcie skarpy, 

- stan skarpy należy okresowo sprawdzać, w zależności od występowania czynników 
działających destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mróz, itp.), 

- w wykopach głębszych niż 1,0 m mierząc od poziomu terenu, należy wykonać 
w odległościach nie większych niż 20,0 m bezpieczne zejścia dla pracowników. 

 
 
5.3.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopu 
 
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia, należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji, względnie doprowadzić do ponownego wypoziomowania dna i wykonać 
grubszy korek betonowy na koszt Wykonawcy. 
 
5.3.4. Składowanie ukopanego gruntu 
 
Składowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie może być stosowane: 

- bez zabezpieczenia jego ścian, jeżeli zostanie zachowana minimalna odległość podana 
pkt. 4, przy której nie zachodzi obawa obsuwania się gruntu, 
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- bezpośrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia 
przeciw obsunięciu się gruntu. 

 
 
 
6.   KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
6.1.  Kontrola wykonania robót ziemnych 
 

 
Sprawdzenie wykonania i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z normami: 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
i polega na kontrolowaniu zgodności przeprowadzanych robót z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej.  

 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB, 
- dokładność wykonania robót pomiarowych, 
- stopień przygotowania terenu, 
- określanie rodzaju i stanu gruntu w podłożu, w nawiązaniu do badań geologicznych, 
- odwodnienie wykopów, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- wymiary wykopów, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- zabezpieczenie wykopów, 

 
Tolerancje przy wymiarach wykopów: 
 
- dokładności wykonania wykopów (usytuowanie, wymiary, nachylenia i stan dna wykopów): 

 * dla wymiarów w planie wykopu:   ± 10 cm, 
 * dla rzędnych dna wykopu:   ± 5 cm. 

- dopuszczalne odchyłki nachylenia skarp:   ± 10 %. 
 
 
 
7.    OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 usuniętego gruntu w stanie rodzimym. Ilość robót określa się na 
podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze.  
 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1.  Wymagania ogólne 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. 

 
8.2.  Program bada ń 
 
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
 
- sprawdzenie odwodnienia terenu, 
- sprawdzenie wykonanych wykopów, 
- sprawdzenie rodzaju i stanu gruntu w podłożu. 
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Badania należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzić w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp 
jest niemożliwy.  
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. 
Roboty zanikające należy wpisać do Dziennika Budowy. 
 
 
8.2.1. Opis badań 
 
(1) Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych robót 
ziemnych z Dokumentacją Projektową wg pkt. 1.5.1. oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 
 
(2) Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na porównaniu wykonanych urządzeń 
odwadniających z Projektem Technicznym Odwodnienia wykonanym przez Wykonawcę oraz 
stwierdzeniu prawidłowego wykonania wg STWiORB na podstawie oględzin i pomiarów. 
 
(3) Sprawdzenie wykonanych wykopów polega na porównaniu ich z Dokumentacją Projektową 
oraz stwierdzeniu ich zgodności z STWiORB przez oględziny i pomiar za pomocą taśmy stalowej 
z podziałką centymetrową oraz niwelatora. 
8.2.2. Ocena wyników badań 
 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 8.2. niniejszej STWiORB dały wynik dodatni, wykonane 
roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. 
W przypadku, gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część należy 
uznać za niezgodne z warunkami normy. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić 
roboty ziemne do zgodności z STWiORBi przedmiotowymi normami i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 
 
 
8.3.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane 
i dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
− dane geotechniczne zawierające informacje o rodzajach gruntów, w których wykonywane 
były roboty fundamentowe, 
− Dziennik Budowy. 

 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

− zgodności wykonanych wykopów z Dokumentacją Projektową, 
− rzędnych dna wykopu. 

 
8.4.  Odbiór ko ńcowy 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

− wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
− protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 

 
 
 
9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Podstawą płatności jest wykonanie oraz pozytywny wynik odbioru robót. Cena obejmuje założenie 
bazy pomiarowej, wyznaczenie zarysu i krawędzi wykopów, odspojenie, wydobycie i załadowanie 
gruntów na środki transportowe wraz z odwozem na składowisko lub ewentualne złożenie części 
gruntu na odkład, w celu późniejszego zasypania wykopów (jeżeli Dokumentacja Projektowa nie 
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przewidywała zasypki konstrukcyjnej), profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, odwodnienie wykopów (w tym wykonanie rowków w dnie celem ujęcia wody), wydobycie z 
dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu oraz zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót. 
Do ceny należy również wliczyć usunięcie materiałów stanowiących własność Wykonawcy poza teren 
robót. 
 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
3. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
4. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 
5. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
7. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
8. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
9. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
10. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
12. Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988 r. 
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M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW Z ZAG ĘSZCZENIEM I 

FORMOWANIE NASYPU NA ODCINKACH PRZYLEGŁYCH 
DO KONSTRUKCJI OBIEKTU 

 
 
1.   WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zasypania wykopów przy fundamentach oraz formowaniem nasypu na odcinkach przyległych w 
ramach zadania: Remont przepustu drogowego pod ul. Rogowsk ą w m. Wodzisław Śląski  
                     
       
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych STWiORB 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania zasypki, wykonanie fundamentu i  
uformowanie stożków nasypów i obejmują: 
 
- dostarczenie gruntu do wykonania zasypek, spełniającego wymagania podane w pkt. 2 niniejszej 

STWiORB, 
-       ułożenie gruntu wraz z jego zagęszczeniem z wbudowaniem w nasyp,  
-       wykonaniem fundamentu pod rurę kompozytowa 
 
 
1.4.  Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami oraz z określeniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Fundament konstrukcji mostowej  – element konstrukcji współpracujący z gruntem, 

przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji mostu na grunt. 
 
1.4.2. Wskaźnik zag ęszczenia gruntu  – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

     
ds

d
sI

ρ
ρ=  

gdzie: 
ρd  – gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie, określona wg BN-77/8931-12 w [Mg/m3], 
ρds –  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego wg PN-88/B-04481 

w [Mg/m3]. 
 
1.4.3. Wilgotno ść optymalna gruntu  – wilgotność odpowiadająca maksymalnej gęstości 

objętościowej szkieletu, po jego zagęszczeniu wg PN-88/B-04481. 
 
1.4.4. Wskaźnik ró żnoziarnisto ści  – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

       
10

60

d

d
U =  
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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). 
 
 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
2.   MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej STWiORB są: 

-  grunty przepuszczalne niespoiste (sypkie), bez zawartości ziaren pylastych i części 
organicznych, 

 
Należy zastosować piaski o uziarnieniu grubym lub średnim o właściwościach: 

- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5, 
- dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym 

niż 8 m/dobę, 
- wskaźniku spłaszczenia krzywej 1 < Cc < 3. 

 
 
3.   SPRZĘT 
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu, 
zaakceptowanego przez Inżyniera. Zaleca się zastosowanie ubijaków mechanicznych. 
 
 
4.   TRANSPORT 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz zapewnić 
ochronę przed wpływami atmosferycznymi oraz ochronę przed zanieczyszczeniem i utratą 
wymaganych właściwości. 
 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Wymagania ogólne 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 

 
 

5.2.  Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1.  Wykonanie zasypek  
 
Wykonawca może przystąpić do wykonania zasypek po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno 
być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 
 
Zasypki należy wykonać metodą warstwową i wznosić równomiernie na całej szerokości.   
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Przystąpienie do układania kolejnej warstwy może nastąpić po stwierdzeniu prawidłowego wykonania 
warstwy poprzedniej. 
Podczas wykonywania robót należy przestrzegać następujących zasad: 

a) do rozścielania zasypki w obrębie klina odłamu nie można używać sprzętu ciężkiego  
np. spychacza. 

b) dno wykopu musi być wypoziomowane z dokładnością ± 5 cm. 
c) przed rozpoczęciem zasypywania, dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadów 

materiałów budowlanych, a powierzchnie betonowe zabezpieczone bitumicznymi preparatami 
izolacyjnymi wg STWiORBM.15.01.01. 

d) układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o grubości nie większej 
niż: 

∗ 0,25 m – przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi. 
Warstwy należy zagęszczać na całej powierzchni, równą ilością przejść urządzenia zagęszczającego. 

e) wskaźnik zgęszczania gruntu nie powinien wynosić mniej niż: 
∗ IS=1,00 – dla zasypek konstrukcyjnych za ścianami oporowymi, 

f) nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia izolacji wodochronnej. 

 
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. 
W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczoną warstwę 
gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed 
zagęszczeniem powinien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa 
szkieletu gruntowego, powinny być wyznaczane laboratoryjnie. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 
warstwa gruntu niezagęszczonego ulega przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i 
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to Inżynier może nakazać Wykonawcy usunięcie 
wadliwej warstwy. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny tj. poprzez 
wymieszanie gruntu z wapnem (palonym lub hydratyzowanym). 
W okresie deszczów i mrozów należy przestrzegać następujących ograniczeń: 

- wykonywanie zasypek należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20 % jej wartości, 
- niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu,  
- wykonywanie zasypek należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed 
wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni zasypywanego wykopu.  

 
 
6.   KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z normą 
PN−S−02205:1998 − „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” Sprawdzenie 
wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności przeprowadzanych robót z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej.  
 
 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, 
- zgodność prowadzenia robót z zasadami podanymi w pkt. 5.2. niniejszej STWiORB, 

- zgodność rodzaju gruntu służącego do zasypania wykopów z wymaganiami podanymi 
w pkt. 2 niniejszej STWiORB, 

- prawidłowe zagęszczenie gruntu zgodnie z normą PN−S−02205:1998. 
 
 
Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy 
dostęp jest niemożliwy. 
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Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. 
Odbiór robót zanikających należy wpisać do Dziennika Budowy. 
 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dały wynik pozytywny, wykonane roboty ziemne należy uznać 
za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, 
wykonane roboty lub ich części, należy uznać za niezgodne z warunkami umowy. W takim przypadku 
Wykonawca na swój koszt doprowadzi roboty do zgodności z warunkami umowy i przedstawi je do 
ponownego odbioru. 
Sprawdzenie zagęszczenia gruntów polega na systematycznej kontroli wykonywanych robót 
ziemnych, z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2 niniejszej STWiORB. Prawidłowość zagęszczenia 
pojedynczej warstwy musi być potwierdzona przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczania należy przeprowadzić według BN-77/8931-12. 
Częstotliwość badań wskaźnika zagęszczenia Is każdej układanej warstwy powinna być następująca: 

- nie mniej niż 1 raz w trzech punktach na 50 m2 zagęszczanych warstw, 
- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inżyniera. 

 
Ocenę wyników zagęszczenia gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się 
w następujący sposób: 
 

- oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is, przedstawionych przez Wykonawcę 
w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych wg wzoru: 
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w którym: 
n – liczba pomiarów, 
Isi – wyniki poszczególnych pomiarów 
- oblicza się odchylenie standardowe wg wzoru: 
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- oblicza się współczynnik zmienności wg wzoru: 

        100
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- zagęszczenie gruntu uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli spełnione będą warunki: 
* w przypadku liczby pomiarów wartości Is mniejszej niż 10, wszystkie wyniki są nie mniejsze 

od wartości wymaganej, 
* w przypadku liczby pomiarów wartości Is większej niż 10, wartość średnia Is jest nie mniejsza 

niż wartość wymagana, a współczynnik zmienności zs mniejszy niż 2,5 %, 
* w przypadku liczby pomiarów wartości Is większej niż 10, gdy współczynnik zs > 2,5 %, 

wartość średnia współczynnika zagęszczania jest większa od wartości wymaganej o co 
najmniej 60 % odchylenia standardowego ss. 

 
Przy sprawdzeniu jakości wykonania zasypki dopuszcza się następujące tolerancje wykonania: 
grubość układanych i zagęszczanych warstw - dopuszczalna odchyłka: ± 10 % grubości warstwy. 
 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego gruntu. 
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8.   ODBIÓR ROBÓT  
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. 
 
8.1.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane  
i dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,  
− Dziennik Budowy. 

 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

− zgodności wykonanych wykopów z Dokumentacją Projektową, 
− grubości poszczególnych warstw zasypki, 
− wskaźnika zagęszczenia gruntów, 

 
 
8.2.  Odbiór ko ńcowy 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

−  wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, wg pkt-u 6 niniejszej STWiORB, 
−  protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 

 
 
 
9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Podstawą płatności jest wykonanie i pozytywny wynik odbioru robót. Cena jednostkowa uwzględnia 
zakup i dostarczenie materiału do zasypek, przygotowanie i wbudowanie w stanie optymalnej 
wilgotności wraz z zagęszczeniem i uformowaniem, zgodnie z przewidzianym w Dokumentacji 
Projektowej kształtem. Cena obejmuje również przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań oraz 
uporządkowanie miejsca pracy. 
 
 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 
5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zgęszczenia gruntu. 
7. PN-ISO 10319:1996· Geotekstylia. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich 

próbek.  
8.  PN-ISO 9862:1994  Geotekstylia. Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie próbek 

do badań. 
9.  PN-79/T-06588 Ochrona przed promieniowaniem optycznym. Promieniowanie 

nadfioletowe. Nazwy określenia jednostki. 
10.  PN-79/T-06590 Ochrona przed promieniowaniem optycznym. Mierniki promieniowania 

nadfioletowego. Ogólne wymagania i badania 
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10.2.  Inne dokumenty  
 
11. Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP, Warszawa 

1998. 
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M.12.00.00  ZBROJENIE 

M.12.01.00  STAL ZBROJENIOWA 

M.12.01.03  ZBROJENIE BETONU STAL Ą KLASY A-IIIN 
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zbrojenia dla konstrukcji mostowych w ramach zadania: Remont 
przepustu drogowego pod ul. Rogowsk ą w m. Wodzisław Śląski 
   
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres Robót obj ętych STWiORB 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 
konstrukcji i obiektów inżynierskich. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie Robót związanych z:  

− przygotowaniem  zbrojenia, 
− montażem zbrojenia, 
− kontrolą jakości Robót i materiałów. 

Zakres robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
 
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40mm. 
 
1.4.2. Partia wyrobu  – wiązka drutów tego samego gatunku o jednakowej średnicy nominalnej, 

pochodząca z jednego wytopu. 
 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano 
w STWiORB D-M.00.00.00. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  
D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 
2.1.  Stal zbrojeniowa 
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2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach mostowych objętych zakresem 
Kontraktu stosuje się: 

– stal klasy AIIIN gatunku BSt500S, 

 
2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
 
Pręty okrągłe, żebrowane ze stali klasy AIIIN gatunku BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM  
nr AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 

− średnica pręta w mm 8 ÷ 32, 
− granica plastyczności Re (min) w MPa 500, 

− wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550,  
− wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490, 
− wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375. 
− wydłużenie (min) A5 w % 10, 
− zginanie do kąta 60o brak pęknięć i rys w złączu. 

 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być 
podane: 

– nazwa wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej, 
– masa partii, 
– rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie 
do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

– znak wytwórcy, 
– średnica nominalna, 
– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 

Nie dopuszcza się do odbioru stali bez świadectw jakości, przywieszek identyfikacyjnych oraz stali, 
która przy oględzinach zewnętrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci pęcherzy, naderwań, 
rozwarstwień i pozostałości jamy wsadowej. 
 
 
2.2. Drut monta żowy 

 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. 
Średnicę drutu wiązałkowego należy dostosować do średnicy prętów głównych w złączu. 
 
2.3. Podkładki dystansowe 
 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu.  
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 
 
2.4. Elektrody do spawania zbrojenia 
 
Stal A-IIIN jest stalą trudnospawalną. Do jej spawania można stosować wyłącznie elektrody zasadowe 
typu 48 S (szwedzkie) lub typu FOX-EV 70 (austriackie). 
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3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”  
pkt. 3. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych 
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 
rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
 
 
4.  TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 4. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
 
5.1.  Organizacja Robót 

 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty zbrojarskie. 
 
 
5.2.  Przygotowanie zbrojenia 
 
5.2.1. Czyszczenie prętów 
 
Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą 
łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też 
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.  
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Kierownika 
Projektu. Inżyniera. 
 
5.2.2. Prostowanie prętów 
 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
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Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
5.2.4. Odgięcia prętów, haki 
 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia dla poszczególnych 
gatunków stali podaje tabela nr 23 normy PN-91/S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do 
miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d dla stali A-IIIN. Walcówki i prętów nie należy 
zginać w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odległość spoin od krzywizny odgięcia powinna 
wynosić 10d. Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty 
o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane  
dla haków. Należy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich 
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
 
5.3.  Monta ż zbrojenia 
 
5.3.1.  Wymagania ogólne 
 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie 
łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie 
słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

– 0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03m - dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
– 0,025m - dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów wg PN – 91/S-
10042. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 

 
Montowanie zbrojenia 
 
5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 
 
Uwaga : 
Stal klasy AIIIN jest spawalna przy zachowaniu waru nków dodatkowych wg PN-H-84023/06.  

 
Przy łączeniu prętów za pomocą spawania dopuszcza się następujące rodzaje połączeń: 

– czołowe, elektryczne, oporowe, 
– nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
– nakładkowe spoiny jednostronne-łukiem elektrycznym, 
– zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
– zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
– czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
– czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
– zakładkowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
– czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 
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Wymiary spoin i nośności połączeń spawanych należy przyjmować wg p. 12.7 normy  
PN-91/S-10042. 
Miejsca spawania powinny być położone poza odcinkami krzywizn prętów. Minimalna odległość spoin 
od krzywizny odgięcia powinna wynosić l0d. 
Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający 
odpowiednie uprawnienia. 
 
5.3.2.2. Łączenie prętów na zakład bez spawania 
 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) pojedynczych prętów prostych, 
prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. Długości zakładów w 
połączeniach zbrojenia należy obliczać w zależności od ilości łączonych prętów w przekroju oraz ich 
wymaganej długości kotwienia wg normy PN-91/S-10042 p.12.8. Prętów o średnicy 25 mm i większej 
nie należy łączyć na zakład.  
Dopuszczalny procent prętów łączonych na zakład w jednym przekroju nie może być większy niż: 

– dla prętów żebrowanych  50%, 
– dla prętów gładkich   25%. 

W jednym przekroju można łączyć na zakład bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia 
poprzecznego, niepracującego. Odległość w świetle prętów łączonych w jednym przekroju nie 
powinna być mniejsza niż 2d i niż 20mm. 
 
5.3.2.3. Kotwienie prętów 
 

Rodzaje i długości kotwienia prętów w betonie w zależności od rodzaju stali i klasy betonu należy 
obliczać wg normy PN-91/S-10042 p. 12.6.  

Minimalne długości kotwienia prętów prostych bez haków przyjmuje się: 
– dla prętów gładkich ściskanych – 30 d 
– dla prętów żebrowanych ściskanych – 25 d 
– dla prętów gładkich rozciąganych – 50 d 
– dla prętów żebrowanych rozciąganych – 40 d 

Minimalne długości kotwienia prętów kl. AI i AII przed hakami i odgięciami przyjmuje się: 
– dla prętów ściskanych ze stali kl. AI i AII – 20 d 
– dla prętów rozciąganych ze stali kl. AI – 30 d 
– dla prętów rozciąganych ze stali kl. AII – 25 d 

 
5.3.2.4. Skrzyżowania prętów 
 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi specjalnymi zaciskami. Drut wiązadełkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 
1,5mm. 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

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

 
Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności  
z Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak 
dla robót zanikających. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
– sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
– sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 
– sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 
– próba rozciągania wg PN-EN 10002-1:2004, 
– próba zginania na zimno. 

Badania dostawy stali na budowę należy przeprowadzić dla każdej partii stali nie większej niż 60 ton. 
Partie większe należy podzielić na części nie większe niż 60 ton. 



M.12.01.03 REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO POD 
UL.ROGOWSKĄ W M.WODZISŁAW ŚLĄSKI 

MIASTO  
WODZISŁAW ŚLĄSKI 
UL. BOGUMIŃSKA 4 

44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI 
 

36   Biuro Inżynierskie CONCEPT 

Z każdej dostarczonej na budowę partii o jednakowej średnicy należy komisyjnie pobrać po 6 próbek 
do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. 

 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę każdorazowo zgodnie z normą PN-82/H-93215 należy 
sprawdzić: 

– zgodność zamówienia materiału z przywieszkami i atestami stali 
– stan powierzchni prętów 
– wymiary przekroju poprzecznego i długości prętów. 

A także, dla każdej partii stali nie większej niż 60 ton, dla partii stali (poszczególnych średnic) 
wbudowywanej w podpory i ustrój nośny, po komisyjnym pobraniu próbek. Wykonawca zleci do 
jednostki badawczej wykonanie badania: 

– sprawdzenie masy  (kg/m) 
– granicy plastyczności  Re (MPa) 
– wytrzymałości na rozciąganie  Rm (MPa) 
– wydłużenia  A5 (%) 
– zginania na zimno 

W przypadku wątpliwości lub wyników badań odbiegających od normy, należy zlecić badanie składu 
chemicznego dla analizy kontrolnej lub odesłać partię stali z budowy. 
Na etapie wykonywania zbrojenia sprawdzeniu podlegaja: 

– zgodność gatunków stali, średnic, prostość prętów 
– zgodnośc kształtów i wymiarów z dokumentacją techniczną 
– oględziny powierzchni w miejscach gięcia prętów 
– czystość zbrojenia (brak zendry, rdzy, błota, miejsc zatłuszczonych) 
– poprawność montażu w deskowaniach (wg p.5  S.T.) 

Zmontowane zbrojenie podlega odbiorowi końcowemu z wpisem do Dziennika Budowy zgodnie  
z p. 8.3. STWIORB 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniżej. 
Usytuowanie prętów: 

– otulenie wkładek: + 5mm, - 0mm; 
– rozstaw prętów w świetle: ± 10mm; 
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ± 10mm; 
– długość pręta między odgięciami: ± 10mm; 
– miejscowe wykrzywienie: ± 5mm. 

 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3%, 

– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej 
ich liczby na tym pręcie, 

– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5cm, 
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2cm. 

 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  

 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Jednostką obmiarową jest 1t (tona). Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość [t] 
zmontowanego zbrojenia tj. łączną teoretyczną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
odpowiednio przez ich masę jednostkową [t/m]. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 
prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości  
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych 
w Dokumentacji Projektowej. 

 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
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8.1.  Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektowa i STWiORB 

 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB oraz pisemnymi 
poleceniami Inżyniera. 
 
 
8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
8.2.1. Dokumenty i dane 
 
Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

– pisemne stwierdzenia Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i STWiORB, 

– inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót. 

 
8.2.2. Zakres Robót 
 
Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub 
inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 
 
8.3. Odbiór ko ńcowy 

 
 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia Robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
 
Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

– zgodności wykonania zbrojenia z Dokumentacją Projektową, pod względem gatunków stali, 
średnic i kształtów prętów 

– zgodności z Dokumentacją Projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
– usytuowania zbrojenia równolegle do kierunku pracy prętów 
– rozstawu prętów głównych i strzemion, 
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia, 
– czystości zbrojenia w elemencie, a także niezmienności układu zbrojenia. 

 
Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
Ogólne". 
 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 
 
9.1.  Cena jednostkowa   

 
Cena jednostkowa kilograma zmontowanego zbrojenia obejmuje: 

– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– zakup i dostarczenie stali na budowę 
– oczyszczenie, wyprostowanie, wygięcie i przycinanie prętów stalowych,  
– łączenie prętów, w tym spawane "na styk" lub "na zakład" (z uwzględnieniem stali zużytej na 

zakłady) 
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego lub montażowych spoin w deskowaniu 

zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą STWiORB   
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– wykonanie badań i pomiarów 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy 

i usunięcie ich poza pas drogowy. 
 

Cena jednostkowa uwzględnia również budowę i rozbiórkę pomostów roboczych, deskowań  
potrzebnych do montażu zbrojenia. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-EN 10002-1:2004 Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia 
2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
3. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
4. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 
5. PN-H-84023-6/A1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 

(zmianaA1) 
6. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
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M.13.00.00 BETON 
M.13.01.05 BETON W ELEMENTACH O GRUBO ŚCI < 60 CM 
 
 
1.  WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot STWiORB 

 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem betonu konstrukcyjnego dla konstrukcji mostowych w ramach 
zadania: Remont przepustu drogowego pod ul. Rogowsk ą w m. Wodzisław Śląski  
               
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
 
1.3.  Zakres Robót obj ętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych  
z wykonaniem betonów konstrukcyjnych dla konstrukcji i obiektów inżynierskich. 
STWiORB dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie Robót 
związanych z: 

– wykonaniem mieszanki betonowej, 
– transportem mieszanki na budowę, 
– wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań, 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacją betonu. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
„Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie” 
oraz określeniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania Ogólne" oraz podanymi poniżej: 
 
1.4.1.  Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz 
ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. 
 
1.4.2.  Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie 
umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą. 
 
1.4.3.  Beton stwardniały  – beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom 
wytrzymałości. 
 
1.4.4.  Beton zwykły  - beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie 
przekraczającej 2600 kg/m3. 
 
1.4.5.  Beton konstrukcyjny  – beton klasy C12/15 i wyższej. 
 
1.4.6.  Beton niekonstrukcyjny  – beton klasy C8/10. 
 
1.4.7.  Beton wytworzony na budowie  – beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawcę 
na jego własny użytek. 
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1.4.8.  Beton towarowy  – beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę nie 
będącą wykonawcą. Za beton towarowy wg PN-EN 206-1 uznaje się również: beton produkowany 
przez wykonawcę poza miejscem budowy i beton produkowany na miejscu budowy, ale nie przez 
wykonawcę. 
 
1.4.9.  Beton projektowany  – beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe cechy są podane 
producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami i 
dodatkowymi cechami. Termin odnosi się do betonu o ustalonych właściwościach. 
 
1.4.10.  Beton recepturowy  – beton, którego skład i składniki, jakie powinny być użyte, są podane 
producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami i 
dodatkowymi cechami. Termin odnosi się do betonu o ustalonym składzie. 
 
1.4.11.  Rodzina betonów  – grupa betonów, dla których jest ustalona i udokumentowana zależność 
pomiędzy odpowiednimi właściwościami. 
 
1.4.12.  Metr sześcienny betonu – ilość mieszanki betonowej, która po zagęszczeniu zgodnie 
zprocedurą podaną w PN-EN 12350-1, zajmuje objętość jednego metra sześciennego. 
 
1.4.13.  Zaczyn cementowy  - mieszanina cementu i wody. 
 
1.4.14. Zaprawa -  mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
 
1.4.15.  Betoniarka samochodowa  – betoniarka umieszczona na samojezdnym podwoziu, 
umożliwiająca mieszanie i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej. 
 
1.4.16.  Urządzenie mieszaj ące – urządzenie z reguły montowane na podwoziu samojezdnym  
i umożliwiające utrzymywanie mieszanki betonowej w stanie jednorodnym podczas transportu. 
 
1.4.17.  Urządzenie niemieszaj ące – urządzenie stosowane do transportu mieszanki betonowej bez 
jej mieszania, np. wywrotka samochodowa lub zasobnik. 
 
1.4.18.  Zarób  – ilość mieszanki betonowej wyprodukowana w jednym cyklu operacyjnym betoniarki 
lub ilość rozładowana w ciągu 1 min. z betoniarki o pracy ciągłej. 
 
1.4.19.  Ładunek  – ilość mieszanki betonowej transportowana pojazdem, obejmująca jeden zarób lub 
więcej zarobów. 
 
1.4.20. Dostawa  – proces przekazywania przez producenta mieszanki betonowej. 
 
1.4.21.  Partia  – ilość mieszanki betonowej, która jest: 

– wykonana w jednym cyklu operacyjnym mieszarki okresowej, lub 
– wykonana w czasie 1 min w mieszarce o pracy ciągłej, lub 
– przewożona jako gotowa w betoniarce samochodowej, gdy jej napełnienie wymaga 

więcej niż jednego cyklu pracy mieszarki okresowej lub więcej niż jednej minuty 
mieszania w mieszarce o pracy ciągłej. 

 
1.4.22.  Próbka zło żona  – ilość mieszanki betonowej, składająca się z kilku porcji pobranych  
z różnych miejsc partii lub mieszanki, dokładnie wymieszanych ze sobą. 
 
1.4.23.  Próbka punktowa  – ilość mieszanki betonowej pobrana z części partii lub masy betonu, 
składająca się z jednej lub więcej porcji, dokładnie wymieszanych ze sobą. 
 
1.4.24.  Porcja  – ilość mieszanki betonowej pobrana, w pojedynczej czynności, za pomocą narzędzia 
do pobierania próbek. 
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1.4.25.  Domieszka  – składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach 
w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu 
stwardniałego. 
 
1.4.26.  Dodatek  – drobnoziarnisty składnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych 
właściwości lub uzyskania specjalnych właściwości. Rozróżnia się dwa typy dodatków 
nieorganicznych: prawie obojętne (typ I) i posiadające właściwości pucolanowe lub utajone 
właściwości hydrauliczne (typ II). 
 
1.4.27.  Kruszywo  – ziarnisty materiał mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywa 
mogą być naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiału wcześniej użytego 
w obiekcie budowlanym. 
 
1.4.28. Kruszywo zwykłe  – kruszywo o gęstości ziarn w stanie suchym większej niż niż 2000 kg/m3, 
ale nie przekraczającej 3000 kg/m3. 
 
1.4.29. Cement  – drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje zaczyn, 
wiążący i twardniejący w wyniku hydratacji oaz innych procesów, zachowujący po stwardnieniu 
wytrzymałość i trwałość także pod wodą. 
 
1.4.30.  Całkowita zawarto ść wody  – woda dodana oraz woda już zawarta w kruszywie i znajdująca 
się na jego powierzchni a także woda w domieszkach i dodatkach zastosowanych w postaci zawiesin 
jak również woda wynikająca z dodania lodu lub naparzania. 
 
1.4.31.  Efektywna zawarto ść wody  – różnica między całkowitą ilością wody w mieszance betonowej 
a ilością wody zaabsorbowaną przez kruszywo. 
 
1.4.32.  Współczynnik woda/cement (w/c)  – stosunek efektywnej zawartości masy wody do 
zawartości masy cementu w mieszance betonowej. 
 
1.4.33.  Nasiąkliwo ść betonu - stosunek masy wody , którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy 
w stanie suchym. 
 
1.4.34.  Stopie ń wodoszczelno ści - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia 
wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
 
1.4.35. Stopie ń mrozoodporno ści - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
 
1.4.36.  Klasa wytrzymało ści betonu -  symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton  
pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Pierwsza liczba po literze C oznacza minimalną 
wytrzymałość charakterystyczną oznaczaną na próbkach walcowych fck,cyl  w N/mm2 (MPa), druga 
liczba - minimalną wytrzymałość charakterystyczną oznaczaną na próbkach sześciennych fck,cube  
w N/mm2 (MPa). 
 
1.4.37. Wytrzymało ść charakterystyczna betonu – wartość wytrzymałości, poniżej której może się 
znaleźć 5% populacji wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu. 
 
1.4.38. Klasa ekspozycji betonu  – określa wymagania materiałowo-technologiczne dotyczące 
odporności betonu na oddziaływanie środowiska przy założeniu co najmniej 50 lat eksploatacji. W 
zależności od niej dobierany jest skład, klasa wytrzymałości i struktura betonu. 
 
Norma PN-EN 206-1 rozróżnia następujące klasy ekspozycji, które zestawiono w poniższej tabeli: 
 

Klasa ekspozycji  Oznaczenie klasy  Opis środowiska  
1. Brak zagro żenia agresj ą 
środowiska lub zagro żenia korozj ą X0 Betony niezbrojone i niezawierające innych 

elementów metalowych. Betony zbrojone 
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bardzo suche. 

2. Korozja spowodowana 
karbonatyzacj ą 

XC1 Suche lub stale mokre 
XC2 Mokre, sporadycznie suche 
XC3 Umiarkowanie wilgotne 
XC4 Cyklicznie mokre i suche 

3. Korozja spowodowana chlorkami 
niepochodz ącymi z wody morskiej 

XD1 Umiarkowanie wilgotne 
XD2 Mokre, sporadycznie suche 
XD3 Cyklicznie mokre i suche 

4. Korozja spowodowana chlorkami z 
wody morskiej 

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

XS2 Stałe zanurzenie 
XS3 Strefy pływów, rozbryzgów i aerozoli 

5. Agresywne oddziaływanie 
zamrażania/rozmra żania bez 
środków odladzaj ących albo ze 
środkami odladzaj ącymi 

XF1 Umiarkowanie nasycone wodą bez środków 
odladzających 

XF2 Umiarkowanie nasycone wodą ze środkami 
odladzającymi 

XF3 Silnie nasycone wodą bez środków 
odladzających 

XF4 Silnie nasycone wodą ze środkami 
odladzającymi 

6. Agresja chemiczna 
XA1 Środowisko chemicznie mało agresywne 
XA2 Środowisko chemicznie średnio agresywne 
XA3 Środowisko chemicznie silnie agresywne 

 
W wymaganiach dotyczących każdej klasy ekspozycji należy określić: 

– dopuszczalne rodzaje i klasy składników, 
– maksymalny współczynnik w/c, 
– minimalną zawartość cementu, 
– minimalną klasę wytrzymałości na ściskanie betonu (opcjonalnie), 
– minimalną zawartość powietrza w mieszance betonowej – jeśli dotyczy. 

 
1.4.39.  Specyfikacja  – końcowe zestawienie udokumentowanych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania lub składu betonu, podane producentowi. 
 
1.4.40.  Specyfikuj ący  – osoba lub jednostka ustalająca specyfikację mieszanki betonowej 
i stwardniałego betonu. 
 
1.4.41.  Producent  – osoba lub jednostka produkująca mieszankę betonową. 
 
1.4.42.  Wykonawca  – osoba lub jednostka stosująca mieszankę betonową do wykonania konstrukcji 
lub elementu. 
 
1.4.43.  Okres u żytkowania  – okres, w którym stan betonu w konstrukcji odpowiada wymaganiom 
eksploatacyjnym dotyczącym tej konstrukcji, pod warunkiem, że jest ona właściwie użytkowana. 
 
1.4.44. Badanie wst ępne  – badanie lub badania mające na celu sprawdzenie przed podjęciem 
produkcji, jaki powinien być skład nowego betonu lub rodziny betonów, aby spełnił wszystkie 
określone wymagania dotyczące mieszanki betonowej i betonu stwardniałego. 
 
1.4.45. Badanie identyczno ści  – badanie mające na celu określenie czy wytypowane zaroby lub 
ładunki pochodzą z odpowiedniej populacji. 
 
1.4.46. Badanie zgodno ści  – badanie wykonywane przez producenta w celu oceny zgodności 
betonu 
 
1.4.47. Ocena zgodno ści  – systematyczne badanie stopnia, w jakim wyrób spełnia wyspecyfikowane 
wymagania. 
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1.4.48. Oddziaływanie środowiska  – takie oddziaływania chemiczne i fizyczne na beton, które 
wpływają na niego lub na zbrojenie lub na inne znajdujące się w nim elementy metalowe, a które nie 
zostały uwzględnione jako obciążenia w projekcie konstrukcyjnym. 
 
1.4.49. Weryfikacja  – potwierdzenie przez sprawdzenie obiektywnych dowodów, 
że wyspecyfikowane wymagania zostały spełnione. 
 
1.4.50. Obiekt in żynierski  – do takich obiektów zaliczamy: obiekty mostowe, tunele, przepusty 
i konstrukcje oporowe. 
 
1.4.51.  Obiekt mostowy  – budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu 
pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju 
komunikacji gospodarczej nad przeszkodą terenową, a w szczególności: most, wiadukt, estakadę, 
kładkę. 
 
1.4.52.  Tunel  – budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub 
pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji 
gospodarczej przez lub pod przeszkodą terenową, a w szczególności: tunel, przejście podziemne. 
 
1.4.53. Przepust  – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona 
do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych 
przez korpus drogi. 
 
1.4.54. Konstrukcja oporowa  – budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności 
uskoku naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych. 
 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych Robót oraz za 
zgodność z Dokumentacją  Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

 
 

2.  MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  
D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich polskich 
norm i „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”. 
 
2.1.  Składniki mieszanki betonowej 
 
Składniki betonu zgodnie z PN-EN 206-1 nie powinny zawierać substancji szkodliwych w ilościach 
mogących obniżać trwałość betonu lub spowodować korozję zbrojenia. Ustalona ogólna przydatność 
danego składnika nie oznacza, że może on być stosowany w każdej sytuacji i do każdego składu 
betonu. 
Jeśli nie ma normy europejskiej dotyczącej danego składnika, gdy nie jest on w niej uwzględniony lub 
gdy dany składnik jest znacząco niezgodny z wymaganiami takiej normy, określenie przydatności tego 
składnika można przeprowadzić na podstawie: 

– europejskiej aprobaty technicznej, dotyczącej zastosowania danego składnika, 
– odpowiedniej normy krajowej lub postanowień przyjętych w kraju stosowania betonu, 

dotyczących jego zastosowania. 
 
 
2.1.1.  Cement - wymagania i badania 

 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1. 
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Dla betonów konstrukcyjnych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie cementu portlandzkiego 
niskoalkalicznego czystego (bez dodatków) – CEM I o następujących klasach zależnych od klas 
betonu: 

– do betonów klasy C16/20 i C20/25 – cement klasy 32,5 NA; 
– do betonów klasy C25/30 i C30/37 – cement klasy 42,5 NA; 
– do betonów klasy C35/45 i większej – cement klasy 52,5 NA 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz 
z wynikami badań z uwzględnieniem wymagań „Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”. Znak zgodności umieszczony przez producenta na 
opakowaniach musi być potwierdzony odpowiednim certyfikatem wydanym przez jednostkę 
certyfikującą, a określającym zgodność z normami przedmiotowymi. 
Cement pochodzący z każdej dostawy przed użyciem do wykonania mieszanki betonowej musi być 
poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1, -2, -3, -5, -6, -7 i -21. Wyniki należy ocenić wg 
 PN-EN 197-1. 
 
 
2.1.2.  Kruszywo 

 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy  
PN-EN 12620, z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż symbol liczbowy klasy betonu. 
Ponadto zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie” kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom, które  zestawiono poniżej. 
 
 
2.1.2.1. Kruszywo grube - wymagania i badania 
 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 
kruszywa muszą być składowane oddzielnie, na umocnionym i czystym podłożu, w sposób 
uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł 
należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 
Do betonu klasy C12/15 można stosować mieszankę żwirowo-piaskową określoną w PN-EN12620. 
Do betonu klasy C20/25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 32 mm. 
Do betonu klasy C25/30 i wyższej należy stosować wyłącznie grysy granitowe, bazaltowe lub z innych 
skał zbadanych przez uprawnioną jednostkę badawczą, o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm, 
spełniające następujące wymagania: 
 

a) zawartość pyłów i zanieczyszczeń: 
 

Rodzaj zanieczyszczenia Dopuszczalna zawarto ść 
w kruszywie grubym 

Pyły mineralne  do 1 % 
Zanieczyszczenia obce do 0,25 % 
Zanieczyszczenia organiczne *) 
Ziarna nieforemne do 20 % 
Grudki gliny 0 % 

*) W ilości nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej 
 

b) właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa: 
 

Właściwo ści Dopuszczalna  zawarto ść 
w kruszywie grubym 

Wskaźnik rozkruszenia: 
- grysy granitowe 
- grysy bazaltowe i inne 

 
do 16 % 
do 8 % 

Nasiąkliwość do 1,2 % 

Mrozoodporność do 2 %         *) 
do 10 %     **) 
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Reaktywność alkaliczna z cementem (wg PN- 
B-06714/34) 

zwiększenie wymiarów liniowych 
< 0,1 % 

Zawartość związków siarki do 0,1 % 
Zawartość podziarna do 5  % 
Zawartość nadziarna do 10  % 
 
*)   Wg metody bezpośredniej 
**) Wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (BN-84/6774-02) 

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

– oznaczenie składu ziarnowego, 
– oznaczenie ziaren nieforemnych, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami, użycie 
takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.  
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa dla korygowania recepty roboczej betonu. 
 
 
2.1.2.2. Kruszywo drobne – wymagania i badania 
 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spełniające wymagania: 

a)  w zakresie zawartości określonych ułamkiem masowym poszczególnych frakcji w stosie 
okruchowym: 

– ziarna nie większe niż 0,25 mm - 14 do 19 %, 
– ziarna nie większe niż 0,50 mm - 33 do 48 %, 
– ziarna nie większe niż 1,00 mm - 57 do 76 %. 

b) w zakresie cech fizycznych i chemicznych: 

Rodzaj zanieczyszczenia Dopuszczalna zawarto ść 
w kruszywie drobnym 

Pyły mineralne  do 1,5 % 
Zanieczyszczenia obce do 0,25 % 
Zawartość związków siarki do 0,2 % 
Reaktywność alkaliczna z cementem (wg 
PN-78/B-06714/34) 

zwiększenie wymiarów 
liniowych < 0,1 % 

Zanieczyszczenia organiczne *) 
Grudki gliny 0 % 

*) W ilości nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej 
 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

– oznaczenie składu ziarnowego, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych,  
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii piasku wyników badań pełnych oraz 
okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
 
 
2.1.2.3. Uziarnienie kruszywa 
 
Uziarnienie kruszywa należy przyjmować w zależności od klasy ekspozycji betonu, klasy 
wytrzymałości, trwałości konstrukcji i przyjętej metody projektowania składu mieszanki betonowej 
zgodnie z zaleceniami rozdziału 5 oraz załącznikiem J normy PN-EN 206-1. 
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Różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjętej do 
ustalenia składu betonu, nie powinny przekroczyć wartości podanych w tablicy poniżej: 
 

Frakcje mieszanki kruszywa  Maksymalna ró żnica  
Frakcje pyłowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm ± 10 % 
Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm ± 10 % 
Zawartość poszczególnych frakcji powyżej 5 mm ± 20 % 

 
 
2.1.3.  Woda zarobowa - wymagania i badania 

 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008. 
Jeżeli wodę do betonu stanowi woda pitna (np. czerpana z wodociągów miejskich), to nie wymaga się 
żadnych badań. 
Oprócz wody wodociągowej norma dopuszcza do stosowania: 

– wodę odzyskiwaną z procesów produkcji betonu, 
– wodę ze źródeł podziemnych, 
– naturalną wodę powierzchniową i wodę ze ścieków przemysłowych, 
– wodę morską lub zasoloną, 
– wodę uzyskaną z kanalizacji. 

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

Cecha Wymaganie  
Zawartość olejów i tłuszczów Nie więcej niż widoczne ślady 
Zawartość detergentów Piana powinna znikać do 2 minut 

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

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

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

Kwasowość pH ≥ 4 
Zawartość substancji humusowych Jakościowa ocena barwy po dodaniu NaOH 

 
W zakresie właściwości chemicznych norma stawia następujące wymagania: 

– zawartość chlorków: 
– zawartość siarczanów ≤ 2000 mg/l wody 
– zawartość alkaliów (w przeliczeniu na NaO) ≤ 1500 mg/l wody, chyba, że wykaże się, że 

nie nastąpi szkodliwa reakcja krzemionki z alkaliami, 
– inne zanieczyszczenia szkodliwe (cukry, fosforany, azotany, ołów i cynk), jeżeli oznaczenia 

jakościowe dają wynik pozytywny to albo przeprowadza się oznaczenia ilościowe tych 
substancji, albo sprawdza się czy nie wywierają szkodliwego wpływu na czas wiązania 
i wytrzymałość na ściskanie. Dopuszczalne maksymalne zawartości cukrów, fosforanów 
jako P2O5, ołowiu jako Pb2+i cynku jako Zn2+ wynoszą po 100 mg/l wody, a azotanów 
jako NO3- 500 mg/l. 

 
Wody ze źródeł podziemnych, wody powierzchniowe i ze ścieków przemysłowych bada się przed 
pierwszym użyciem i następnie co miesiąc, aż do ustalenia jaka jest zmienność składu. Wówczas 
częstotliwość badań można zmniejszyć. 
Wodę morską lub zasoloną bada się przed pierwszym użyciem, a następnie raz na rok i w razie 
wątpliwości co do stałości składu. 
Woda odzyskana z produkcji betonu powinna spełniać wymagania dla wody zarobowej oraz; 

– należy zapewnić jednorodność materiału stałego w jej składzie, 
– należy kontrolować gęstość i na tej podstawie oceniać i uwzględniać zawartość masy 

materiału stałego dodawanego razem z wodą do nowej mieszanki betonowej. 
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2.1.4.  Domieszki i dodatki do betonu 
 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
– napowietrzająco - uplastyczniających, 
– przyśpieszająco - uplastyczniających. 

 
Domieszki do betonów mostowych muszą spełniać wymagania PN-EN 934-2, posiadać Aprobaty 
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz atest producenta. Badania domieszek przeprowadza się 
zgodnie z PN-EN 480-1 do 12. 
Całkowita ilość domieszek, o ile są stosowane, nie powinna przekraczać dopuszczalnej największej 
ilości zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna być większa niż 50 g na 1 kg cementu.  
 
Stosowanie domieszek w ilościach mniejszych niż 2 g/kg cementu dopuszcza się wyłącznie 
w przypadku wcześniejszego ich wymieszania z częścią wody zarobowej. 
Ogólną przydatność dodatków ustala się dla: 

– wypełniacza mineralnego zgodnie z PN-EN 12620 
– barwników wg PN-EN 12878  
– popiołu lotnego wg PN-EN 450 

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

 
 

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

 
 
 

Zespole nie konstrukcji 
przepustu Głowica wlotowa 

Klasa wytrzymało ści C30/37 C30/37 

Konsystencja S3 S3 

Przeznaczenie Beton niezbrojony Beton zbrojony 

Klasa ekspozycji XF2 XF2 

Rozwój wytrzymało ści wolny wolny 

Maksymalne uziarnienie 16 mm 16 mm 

Klasa zawarto ści chlorków Cl 0,20 Cl 0,20 

 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% - 
przy kruszywie grubym do 16mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
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– z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 
zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku, 

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

 
W przypadku gdy kruszywo zawiera odmiany krzemionki podatne na reakcje z alkaliami, a beton 
narażony jest na działanie środowiska wilgotnego należy zastosować odpowiednie środki ostrożności, 
np. wg wytycznych podanych w raporcie CEN CR 1901. 
Wartość współczynnika A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c 
(mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać 
z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Współczynnik w/c nie może przekraczać 
wartości podanych dla poszczególnych klas ekspozycji w tab. F1 załącznika F normy PN-EN 206-1. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

– 400kg/m3  -  dla betonu klas C20/25 i C25/30, 
– 450kg/m3  - dla betonu klas C30/37 i wyższych. 
 

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

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej – klasa S3  
wg PN-EN 206-1. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się metodą opadu stożka 
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu wg PN-EN 12350-1 do 2. 
Zawartość chlorków w betonie określa się jako procentową zawartość jonów chloru w odniesieniu do 
masy cementu. Do betonu zawierającego zbrojenie stalowe zwykłe lub sprężające oraz inne elementy 
metalowe nie należy dodawać chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorków. Sprawdzenie 
zawartości chlorków oraz podział na klasy podaje pkt 5.2.7 PN-EN 206-1. 
Beton stosowany do konstrukcji mostowych powinien spełniać wymagania mrozoodporności.  
W takim przypadku obligatoryjne jest stosowanie domieszek napowietrzających (minimalna zawartość 
powietrza zgodna z tab. F1 Załącznika F do PN) lub stosowanie badań jego właściwości użytkowych. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej bada się metodą ciśnieniową wg PN-EN 12350-7. 
Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna być niższa niż 5°C. 
Wszelkie wymagania dotyczące sztucznego chłodzenia lub podgrzewania mieszanki przed jej 
dostarczeniem powinny być uzgodnione między producentem a wykonawcą. 

 
 

2.2.2. Stwardniały beton 
 
Beton do konstrukcji mostowych musi dodatkowo spełniać wymienione poniżej wymagania: 

– nasiąkliwość - do 5%, 
– mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania, 
– wodoszczelność - większa od 0,8MPa. 

 
Próbki do badań wytrzymałościowych pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie 
betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą  
PN-EN 12390-1 do 7. w przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 
dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie 
tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. W przeciwnym przypadku beton, który nie spełnia warunków niniejszej specyfikacji należy 
uznać za niezdatny w konstrukcji i usunąć go. 
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Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 
wcześniejszym od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz 
w okresie produkcji mieszanki przeznaczonej do betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 
próbek o kształcie nieregularnym. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 
28 dni. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 
raz w okresie produkcji mieszanki przeznaczonej do betonowania obiektu oraz każdorazowo przy  
zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni. Zaleca się badać mrozoodporność również na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej, liczba próbek reprezentujących daną 
partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie produkcji 
mieszanki przeznaczonej do betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 
i sposobu wykonywania betonu - po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm 
i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100mm. Próbki przechowywać należy w warunkach  
laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. 

 
3.  Sprzęt 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”  
pkt. 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolnospadowych). 
Betoniarki powinny umożliwiać równomierne rozprowadzenie składników oraz uzyskanie jednorodnej 
konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i przy danej wydajności mieszania. 
Betoniarki samochodowe oraz urządzenia mieszające powinny być tak wyposażone, aby umożliwiać 
dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej 
od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 
6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Sprzęt do badań powinien być wzorcowany. 
 
 
4.  TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”  
pkt. 3. 
Transport mieszanki betonowej nie powinien powodować segregacji składników, zmiany składu, 
zanieczyszczenia i obniżenia temperatury mieszanki.  
Należy wykonywać go przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. „gruszka”). Ilość "gruszek" 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Trzeba 
jednakże również uwzględnić fakt,  że mieszanka betonowa nie może czekać na budowie na 
rozładowanie. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub 
innych środków zaakceptowanych przez Inżyniera 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

– 90 min. - przy temperaturze +15ºC, 
– 70 min. - przy temperaturze +20ºC, 
– 30 min. - przy temperaturze +30ºC. 

Informacje o dostawie mieszanki betonowej ustalać zgodnie z rozdziałem 7 PN-EN 206-1. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe, projekty wykonawcze 
rusztowań i deskowań uzgodnione z projektantem, projekt technologiczny betonowania. 
 
 
5.1.  Zalecenia ogólne 

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

– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji, 
– zestawienie koniecznych badań. 

 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 
wykonania wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych 

w betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1 i PN-B-06251 
oraz ustawą „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie”. 
 
 
5.2.  Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić spełnienie żądanych w STWiORB wymagań. 
Tolerancja dokładności dozowania składników do mieszanki betonowej nie przekraczać dla każdej 
objętości równej 1 m3 betonu lub większej granic: 

– ± 3 % wymaganej ilości - przy dozowaniu cementu, wody, kruszywa i dodatków 
stosowanych w ilościach > 5 % w stosunku do masy cementu; 

– ± 5 % wymaganej ilości - przy dozowaniu domieszek i dodatków stosowanych w ilościach > 
5 %  w stosunku do masy cementu. 

Cementy, kruszywa oraz dodatki proszkowe należy dozować masowo. Woda zarobowa, kruszywa 
lekkie, domieszki oraz ciekłe dodatki mogą być dozowane masowo lub objętościowo. 
 
W miejscu dozowania składników powinna być dostępna udokumentowana instrukcja dozowania, 
zawierająca dane o rodzaju i ilości składników. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
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Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
Mieszanie należy kontynuować do momentu uzyskania jednorodnego wyglądu mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m) 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny , warstwami 
o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi; 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy; 

– przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej; 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora; 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 
5÷8cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30s., 
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym; 

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 ÷ 0,5m, 

– belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60s; 

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych   
z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, 
a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 
powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilżenie wodą i narzucenie 
warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2 ÷ 3 mm lub zaprawy cementowej 
1:1 o grubości 5 mm. 
Dopuszcza się stosowanie warstw sczepnych posiadających Aprobatę Techniczną. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.  
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 
2 godzin. 
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Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
Robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.3.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszank i betonowej i wi ązaniu betonu 

 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton o wytrzymałości co najmniej 15MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania 
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu – należy przed 
rozpoczęciem betonowania zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 
 
5.4.  Pielęgnacja betonu 

 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 
i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5º C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia + 15ºC, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy , a w następne dni jak wyżej. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. 

 
 

5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu 
 
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 

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

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne; 
– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

normowym wymaganiom, wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 
Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 
tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
5.6.  Deskowania 

 
Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosącego należy wykonać według projektu 
technologicznego, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Projekt techniczny 
rusztowania i deskowania jest po stronie Wykonawcy. Rusztowania muszą uwzględniać podniesienie 
wykonawcze ustroju niosącego (podane w Dokumentacji Projektowej) oraz wpływ osiadania samych 
podpór tymczasowych przyjętych przez Wykonawcę.  
Projekt rusztowania i deskowania należy uzgodnić z Projektantem obiektu. Demontaż rusztowań 
dopuszcza się zgodnie z obowiązującymi normami. Deskowania dla podstawowych elementów 
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konstrukcji obiektu (ustrój nośny, podpory) należy wykonać według projektu technologicznego 
deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych.  
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej 
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzględniać: 

– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczania, 
– obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki gdzie nie 
można zastosować połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 
pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 
styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy – wykonywane razem z pokrywami chodnikowymi – muszą być 
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin syntetykiem do deskowań. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
Dokumentacji Projektowej. 
 
 
5.6.1.  Tolerancje wykonania deskowania 
 
Dopuszcza się następujące odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem: 

–  rozstaw żeber deskowań ± 0.5% i nie więcej niż 2 cm 
–  grubość desek jednego elementu deskowania: ± 0.2 cm 
–  odchylenie od pionu ściany deskowania: ± 0.2% wysokości ściany i nie więcej niż 0.5 cm 
–  prostoliniowość krawędzi żeber ± 0.1% (w kierunku ich długości ) 
–  miejscowe nierówności powierzchni deskowania (przy pomiarze łatą długości 3.0 m) ± 0.2 

cm 
–  wymiary kształtu elementu betonowego: - 0.2% wysokości i nie więcej niż - 0.5 cm; + 0.5% 

wysokości i nie więcej niż + 2.0 cm; - 0.2% grubości (szerokości ) i nie więcej niż -0.2 cm;  
+ 0.5% grubości (szerokości ) i nie więcej niż +0.5 cm. 

 
 

5.6.2.  Dopuszczalne ugięcia deskowania 
 

–  w deskach i belkach pomostów: 1/200 l 
–  w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych: 1/400 l 
–  w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych: 1/250 l. 

 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną  normą i niniejszymi STWiORB oraz ewentualnie inne, 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 
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– badanie stwardniałego betonu. 
6.1.  Kontrola produkcji betonu  
 
Producent betonu jest odpowiedzialny za ocenę zgodności betonu z wyspecyfikowanymi 
wymaganiami. w tym celu producent powinien wykonać badania zestawione w poniższej tabeli: 

 
 Rodzaj badania Metoda badania 

według Termin lub częstość badania 

Badania 
składników 
betonu 

1)  Badanie cementu 
- czasu wiązania 
- stałość objętości 
- obecności grudek 
- wytrzymałość 

 
PN-EN 196-3 
j.w. 
PN-EN 196-6 
PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed użyciem każdej 
dostarczonej partii cementu 

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

 
PN-EN 933-1 
PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 
PN-B-06714/12 
PN-EN 1097-6 

Bezpośrednio przed użyciem każdej 
dostarczonej partii kruszywa 

3)  Badanie wody PN-EN 1008 Przy rozpoczęciu robót i w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczeń 

4)  Badanie dodatków 
i domieszek PN-EN 480-1 do 12 

Badanie każdej domieszki bezpośrednio przed 
użyciem 

Badania 
mieszanki 
betonowej 

1) Konsystencji PN-EN 12350-2, -3, 
-4 lub -5 

Przy projektowaniu recepty i dalej zgodnie 
z tab. 13 PN-EN 206-1 

2) Gęstości PN-EN 12350-6 Codziennie 
3) Zawartości powietrza PN-EN 12350-7 jw. 

Badania 
stwardniałego 
betonu 

1)  Wytrzymałości na 
ściskanie PN-EN 12390-1 do 3 

Po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej 
partii betonu zgodnie z tab. 13 PN-EN 206-1, 
oznaczana po 28 dniach 

2)  Wytrzymałości na 
zginanie PN-EN 12390-5 jw. 

4)  Gęstości betonu PN-EN 12390-7 jw. 
5)  Głębokości penetracji 
wody PN-EN 12390-8 jw. 

6) nasiąkliwość  
7) mrozoodporność 
8) wodoszczelność 

 
Przy kontroli produkcji należy uwzględnić wymagania rozdziałów 8, 9 i 10 PN-EN 206-1 oraz tablic 20 
do 24 tej normy. 
 
 
6.2.  Badania kontrolne betonu na budowie 

 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 12350-1 do 7 i „Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. W sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”. Ponadto gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu 
i stosowanych materiałów. 
Próbki mieszanki betonowej należy losowo wybierać i pobierać zgodnie z PN-EN 12350-1.  
W warunkach budowy przeprowadzić badanie konsystencji dostarczonej mieszanki metodą stożka 
opadu wg PN-EN 12350-2. Różnica wysokości formy i stożka zwana opadem, wyznaczona 
z dokładnością do 10 mm, jest wskaźnikiem konsystencji. Ocena konsystencji mieszanki betonowej 
polega na porównaniu wyników pojedynczych pomiarów z wielkością wymaganą wg tab. 3  
PN-EN 206-1. Jeśli w dwóch kolejnych badaniach nastąpiło ścięcie części mieszanki z masy próbki 
dostarczony ładunek nie nadaje się do wbudowania. 
Dla betonu stwardniałego należy sprawdzić wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 12390-3.  
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci podanej w PN-EN 12390-1 w ilości nie mniejszej niż: 
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– 1 próbka na 50 m3 betonu, 
– 3 próbki na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 12390-1 do -4.  
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. W przeciwnym przypadku beton, który nie spełnia warunków niniejszej specyfikacji należy 
uznać za niezdatny w konstrukcji i usunąć go. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 
wcześniejszym od 28 dni. 
 
 
6.2.  Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mo stowych 

 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja 
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i wykonanych 
z elementów prefabrykowanych. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w Dokumentacji Projektowej wynoszą: 

– długość przęsła ±2cm, 
– rozpiętość usytuowania łożysk ± 1,0 cm 
– oś podłużna w planie ± 3,0 cm, 
– usytuowanie w planie belek podłużnych i poprzecznych ± 2,0 cm 
– wymiary przekrojów  dźwigarów ± 1,0 cm, 
– grubość płyty  pomostu ± 0,5 cm, 
– rzędne wysokościowe ± 1,0 cm. 

Tolerancje dla fundamentów: 
– usytuowanie w  planie ± 2% największego wymiaru , ale nie więcej niż ± 5,0 cm (dla 

fundamentów o szer.< 2,0 m ± 2,0 cm) 
– wymiary w planie - ± 3,0 cm, 
– różnice poziomu na płaszczyznach widocznych - ± 2,0 cm, 
– różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych - ± 3,0 cm, 
– różnice głębokości - ± 0,05⋅h i ± 5,0 cm 
– rzędne wierzchu ławy ±2,0 cm 
– płaszczyzny i krawędzie odchylenie od pionu ±2,0 cm 

Tolerancje dla podpór masywnych i słupowych : 
– pochylenie ścian i słupów ± 0,5% wysokości (jednak dla słupów nie więcej niż 1,5 cm)  
– wymiary w planie ± 2,0 cm dla podpór masywnych, ±1,0 cm dla podpór słupowych, 
– rzędne wierzchu podpory ± 1,0 cm. 

 
 
7.  OBMIAR ROBÓT   

 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Jednostką obmiaru jest 1m3 (metr sześcienny) betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje 
się ilość betonu wg Dokumentacji Projektowej.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  

 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.1.  Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i STWiORB 
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inżyniera.  
 
8.2.  Odbiór Robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 

 
Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

– pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i STWiORB, 

– inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót. 
Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub 
inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 
 
 
8.3.  Odbiór ko ńcowy 
 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia Robót betonowych na podstawie wyników badań, inwentaryzacji geodezyjnej i spełnieniu 
innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w umowie. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 
 
9.1.  Cena jednostkowa   

 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  
– wykonanie i uzgodnienia projektów technologicznych,  
– opracowanie recept 
– wykonanie rusztowań zgodnych z Projektem technologicznym 
– wykonanie deskowania z pomostami uwzględniającymi bezpieczeństwo pracowników 
– oczyszczenie deskowania, 
– przygotowanie i transport mieszanki, 
– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,  
– przygotowanie betonu i wykonanie warstw czepnych w przypadku przerw roboczych 
– wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 
– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otworów jak również 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.; 
– rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,  
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 
– wykonanie badań i pomiarów. 

 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy  
 
1. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
3. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości. 
4. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
5. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów 

powszechnego użytku. 
6. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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7. PN-EN 450 Popiół lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakości 
8. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 
9. PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

czasu wiązania. 
10. PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej 
11. PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

absorpcji kapilarnej. 
12. PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza  

w podczerwieni. 
13. PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości 

suchej substancji. 
14. PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
15. PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach. 
16. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 
17. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 

ziarn. Wskaźnik kształtu  
18. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
19. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości  ziarn i nasiąkliwości. 
20. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 

21. PN-EN 12350-1  Badania mieszanki betonowej. Pobieranie próbek. 
22. PN-EN 12350-2  Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą opadu 

stożka. 
23. PN-EN 12350-6  Badania mieszanki betonowej. Gęstość. 
24. PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej. Badanie zawartości powietrza. Metody 

ciśnieniowe 
25. PN-EN 12390-1 Badania betonu. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do 

badania i form. 
26. PN-EN 12390-2 Badania betonu. Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych. 
27. PN-EN 12390-3  Badania betonu. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 
28. PN-EN 12390-4  Badania betonu. Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dla maszyn 

wytrzymałościowych. 
29. PN-EN 12390-5  Badania betonu. Wytrzymałość na zginanie próbek do badania. 
30. PN-EN 12390-6  Badania betonu. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek 

do badania. 
31. PN-EN 12390-7  Badania betonu. Gęstość betonu. 
32. PN-EN 12390-8  Badania betonu. Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem. 
33. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
34. PN-EN 12878 Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na bazie cementu i/lub 

wapna. Wymagania i metody badań. 
 
35. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
36. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
37. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
38. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
39. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
40. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
41. PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 



M.13.01.05 REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO POD 
UL.ROGOWSKĄ W M.WODZISŁAW ŚLĄSKI 

MIASTO  
WODZISŁAW ŚLĄSKI 
UL. BOGUMIŃSKA 4 

44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI 
 

58 Biuro Inżynierskie CONCEPT 

42. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 

43. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych. 

44. PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
45. PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, 

straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji 
rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. 

46. PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 
0,337 mval/dm3 metodą wersenianową. 

47. PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną 
z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym. 

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

49. PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz 
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru 
metodą miareczkową jodometryczną. 

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

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

52. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
53. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
54. PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementów składanych  
55. PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 
56. PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 
57. PN-88-B-06250 Beton zwykły 
 
 
10.2.  Inne dokumenty  
 
58. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 – Dziennik 

Ustaw  nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000. 
59. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu 

w konstrukcjach mostowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998. 
60. Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów 

mostowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998. 
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M.13.02.00  BETON NIEKONSTRUKCYJNY 

M.13.02.02  BETON KLASY C8/10 BEZ DESKOWANIA  
 
 
1.  WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego dla konstrukcji obiektów 
inżynierskich w ramach zadania: Remont przepustu drogowego pod ul. Rogowsk ą w m. 
Wodzisław Śląski  
       
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
Beton C8/10 stosowany jest do umocowania tryllinek na brzegu rzeki.  
 
1.3.  Zakres Robót obj ętych STWiORB 
 
STWiORB dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie Robót 
związanych z wykonaniem betonu wyrównawczego klasy C8/10 dka konstrukcji i obiektów 
inżynierskich. 
 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami 
podanymi w STWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogólne" i pkt. 1.4 w M.13.01.05. 
 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania  dotyczące Robót podano 
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne ". 
 
 
2.  MATERIAŁY 

 
Beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1 (z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie). Wymagania materiałowe dotyczące betonu omówione są w pkt. 2 
w STWiORB M.13.01.05. 
Wytrzymałość betonu zgodna z PN-EN 206-1. 
 
 
3.  SPRZĘT 

 
Jak w pkt. 3 w STWiORB M.13.01.05. 
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4.  TRANSPORT 
 
Wg pkt. 4 w STWiORB M.13.01.05  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty betonowe. 
Przed przystąpieniem do układania betonu, należy sprawdzić poprawność wykonania podłoża. 
Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości 
w sposób ciągły, z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg Dokumentacji Projektowej. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości Robót obejmuje przygotowanie podłoża, grubość układanej mieszanki betonowej oraz 
rzędne powierzchni betonu. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) betonu.  
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz końcowy wg STWiORB D-M.00.00.00 
"Wymagania Ogólne". 
Dla wykopów wg STWiORB - M.11.01.01-02 
Dla betonu wg pkt. 8 w STWiORB - M.13.01.05. 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB- D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 9. Przewidywana liczba jednostek  

 
 

9.1.  Cena jednostkowa  
 

Cena jednostkowa uwzględnia: 
– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
– przygotowanie i transport mieszanki, 
– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,  
– wykonanie badań i pomiarów, 
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy materiałów. 

 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Jak w pkt. 10 w STWiORB M.13.01.05. 
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M.15.00.00   IZOLACJE I NAWIERZCHNIE 

M.15.01.00  IZOLACJA CIENKA 

M.15.01.01 IZOLACJE BITUMICZNE POWIERZCHNI BETONU 
WYKONYWANE „NA ZIMNO” 

 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji na powierzchniach betonu 
mających kontakt z gruntem w ramach zadania: Remont przepustu drogowego pod ul. Rogowsk ą 
w m. Wodzisław Śląski  
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB  
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych STWiORB  

 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynności 
związanych ze smarowaniem Abizolem R+2*P części konstrukcji obiektu zasypywanych gruntem (jak 
ściany czołowe i boczne, fundamenty).  
 
1.4.  Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i STWiORB 
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  2. 
 
 
2.1.  Stosowane materiały  
 
Do wykonania izolacji powinny być użyte następujące materiały: 
 
Abizol rzadki (R)  - roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach. Działanie 

polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wiązaniu 
pozostałych pyłów oraz na stwarzaniu warunków przyczepności warstw izolacyjnych 
do podłoża. Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych (benzol, 
benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyżej 60°C. Nie należy stosować na 
mokrych i przemrożonych powierzchniach. Rozprowadza się na zimno, bez 
podgrzewania, na podłożu oczyszczonym z pyłów, w temperaturze powyżej +5°C. 
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Zależnie od stopnia porowatości podłoża jednokrotne smarowanie 0,3 ÷ 0,45 kg na 
1 m2 powierzchni zabezpieczanej. Materiał łatwopalny, należy stosować przepisy 
przeciwpożarowe i BHP. 
 

Abizol półg ęsty roztwór (P) produkowany jest z asfaltów ponaftowych, plastyfikowanych olejami  
i rozcieńczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podłożu 
zagruntowanym tworzy po wyschnięciu silnie przylegającą powłokę asfaltową 
o dużej plastyczności. Powłoka ta wykazuje odporność na działanie wód 
agresywnych o słabych stężeniach. Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników 
organicznych oraz temperatury powyżej 60°C. Rozprowadza się na zimno (bez 
podgrzewania) cienką warstwą na zagruntowanym podłożu. Roboty należy 
prowadzić w temperaturze powyżej +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu 
powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg na 1 m2. Materiał łatwopalny, należy 
stosować przepisy przeciwpożarowe i BHP. 

  Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewać na otwartym ogniu. 
W okresie chłodów materiały te doprowadza się do temperatury roboczej 18°C przez 
ogrzewanie beczek w gorącej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach 
(cieplakach). Dostarczone na budowę gotowe preparaty nie mogą być rozcieńczane 
rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiałami izolacyjnymi. 

  Materiały R i P dostarczane są w beczkach blaszanych. Masy izolacyjne stosowane 
na zimno zawierają składniki lotne, których pary są łatwopalne a w dużych 
stężeniach szkodliwe dla zdrowia. Unikać otwartego ognia w promieniu 20 metrów 
od miejsca pracy lub składowania materiałów. 

 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORBD-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  3. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
Robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. Roboty mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”,  
pkt 4. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesuwaniem lub spadaniem. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót  
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 
 
 
5.1.  Podło że pod izolacj ę 
 
Z podłoża należy usunąć mleczko cementowe. Po usunięciu nacieków mleczka cementowego 
powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. Powierzchnia izolowana powinna być 
równa, czysta i sucha. Ubytki w podłożu betonowym, wypukłości i zagłębienia na powierzchni, należy 
wypełnić masami cementowymi niskoskurczowymi lub żywicami epoksydowymi. Te same materiały 
naprawcze należy zastosować dla pęknięć betonu o szerokości powyżej 2 mm po uzgodnieniu  
z Inżynierem.  
Wypukłości i zagłębienia na powierzchni podkładu betonu nie powinny być większe niż 2 mm. 
Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości większej niż 2 mm należy zaszpachlować kitem 
asfaltowym. 
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5.2.  Warunki układania izolacji 

 
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy obniżyć poziom wody gruntowej co najmniej  
o  30cm poniżej układanej warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego poziomu w czasie trwania 
robót. 
Izolację należy wykonywać w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie niższej 
niż 50C. 
Gruntowanie podłoża należy wykonać przez jednokrotne powleczenie roztworem R. Powleczenie 
roztworem P należy wykonać jednokrotnie dwukrotnie  na zagruntowanym podłożu roztworem R tak, 
aby łączna grubość warstw izolacyjnych nie była mniejsza niż 2 mm. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zgodnie 
 z PN-69/B-10260, zwracając szczególną uwagę na: 

- sprawdzenie równości powierzchni podkładu, 
- sprawdzenie poprawności układania warstw (każda warstwa izolacji powinna stanowić 

jednolitą, czystą powłokę przylegającą do powierzchni zagruntowanego podłoża), 
- kontrolę ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziomej lub pionowej 
wykonanej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
 
8.1.  Odbiory cz ęściowe  
 
Odbiorom częściowym podlegają: 

- przygotowanie powierzchni podłoża pod izolację, 
- warstwa R, 
- warstwy P. 

 
8.2.  Odbiór ostateczny  
 
Ostateczny odbiór wykonanej izolacji dotyczy ilości ułożonych warstw i uzyskania odpowiedniej 
sumarycznej grubości izolacji ≥ 2mm. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”, pkt  9. 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  
- usunięcie mleczka cementowego, wyrównanie powierzchni betonu pod izolację 
- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,  
- ułożenie poszczególnych warstw z zapewnieniem szczelności połączeń poszczególnych 

warstw między sobą, 
- wykonanie badań i pomiarów. 
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Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.  
W cenie jednostkowej mieści się również wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostów roboczych 
niezbędnych dla wykonania izolacji. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-B-24003:97   Asfaltowa emulsja kationowa 
3. PN-B-24620:98:98  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
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M.19.01.04  BALUSTRADY 

 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszych STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych z wykonaniem i montażem balustrad na obiektach inżynierskich w ramach 
inwestycji: Remont przepustu drogowego pod ul. Rogowsk ą w m. Wodzisław Śląski  
 
1.2.  Zakres stosowania  STWiORB  

STWiORB są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót obj ętych  STWiORB  

Roboty, których dotyczą STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 
– montaż stalowej balustrady mostowej (wg Dokumentacji Projektowej), 
– podwyższenie istniejącej balustrady stalowej, 
– wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego. 

 
1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszych STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. " Wymagania Ogólne ". 
 
1.4.1. Balustrada  - urządzenie bezpieczeństwa ruchu pieszych montowane na krawędzi chodnika 

i schodów. Wysokość pochwytu wynosi 1,10m ponad nawierzchnię. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące Robót. 

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

 
2.  MATERIAŁY 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  
D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 

Należy stosować bariery i balustrady posiadające ważne Aprobaty Techniczne wydane przez IBDiM. 
Producenta materiałów należy uzgodnić z Inżynierem. 
 
2.1.  Balustrady  

Przewidziano balustrady ze stali St3SX (wg aktualnej Aprobaty Technicznej IBDiM). Kolor należy 
uzgodnić z Inżynierem. 
 
 
2.3.  Zaprawa niskoskurczowa  
 
Zaprawa niskoskurczowa o spoiwie cementowym, o wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż  
35 MPa. 
Produkt gotowy, stosować tylko z ważną Aprobatą Techniczną IBDiM. 
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3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu  
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
4. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed 
uszkodzeniami. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą montowane balustrady. Wykonawca zobowiązany 
jest przedstawić do akceptacji Inżynierowi uzgodniony przez Projektanta szczegółowy Projekt 
Warsztatowy wykonania i montażu, balustrad. 
 
5.1. Balustrady  
 
Balustrady powinny być wykonane w wytwórni, w elementach o długości dostosowanej do możliwości 
przewozowych. Podwyższenie istniejącej balustrady wykonać na budowie. 
Dla osadzenia balustrady należy wywiercić otwory w gzymsie i wkleić kotwy stalowe zgodnie z 
dokumentacja projektową. Na przygotowane kotwy nakręcić nakrętki poziomujące i osadzić 
balustradę. Za pomocą nakrętek balustradę ustawić i wypoziomować a następnie drugą nakrętką 
trwale zamocować. Po dokręceniu i wypoziomowaniu wykonać podlewki z zaprawy niskoskurczowej. 
Śruby trwale zabezpieczyć osłonka z tworzywa sztucznego. Wysokość balustrady od powierzchni 
gzymsu/terenu 1,10 m.  
Elementy do podwyższenia balustrady dopasować i przyspawać na budowie, nastepnie wykonać 
zabezpieczenie antykorozyjne 
 
5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne 
 
Elementy przed zabezpieczeniem należy oczyścić do 2 stopnia czystości wg PN-ISO 8501-1. 
Wszystkie elementy oraz wystające części zakotwień powinny być zabezpieczone antykorozyjnie 
przez metalizację ogniową cynkiem o grubości 85 mikrometrów zgodnie z wymogami normy PN-EN 
ISO 1461. Połączenia montażowe należy zabezpieczać poprzez cynkowanie natryskowe o grubości 
minimum 85 mikrometrów. 
Balustrady  należy dodatkowo po wykonaniu montażu na obiekcie pokrywać powłokami malarskimi 
(warstwa gruntująca i nawierzchniowa) o łącznej grubości min. 180 mikrometrów. Doboru zestawu farb 
dokona Wykonawca i uzyska akceptację Inżyniera. Kolor warstwy nawierzchniowej wg wskazania 
Inżyniera. 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Sprawdzeniu podlegają prawidłowość ustawienia i zamocowania balustrad. Dopuszczalna odchyłka 
od prawidłowego przebiegu bariery wynosi 1,0 cm na długości 8,0 m. Sprawdzeniu podlega również 
jakość zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Ocenie podlega ciągłość, wygląd i grubość powłoki cynku. Grubość co najmniej 85 μm mierzy się 
grubościomierzami magnetycznymi lub elektromagnetycznymi zgodnie z PN-EN ISO 2178.  
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7.  OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) zamontowanej i odebranej balustrady 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Odbiorom częściowym podlegają: 

• dostarczone na budowę elementy stalowe balustrad  
• warsztatowe wykonanie balustrad, 
• balustrady po osadzeniu w konstrukcji, 
• ochrona antykorozyjna. 

Odbiór końcowy zakończony winien być spisaniem protokołu. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 
 
9.1.  Cena jednostkowa   
Cena jednostkowa balustrady wraz z zakotwieniami: 

− przygotowanie robót i ich wyznaczenie, 
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− zakup i dostarczenie elementów na miejsce wbudowania, 
− zamocowanie słupków balustrady na kotwach stalowych,  
− ustawienie, zmontowanie i wyregulowanie balustrady na obiekcie, 
− podwyższenie balustrady, 
− wykonanie polewki  zaprawą niskoskurczową, 
− wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 
− wykonanie badań i pomiarów, 
− oczyszczenie i uporządkowanie miejsca Robót. 

 
W cenie jednostkowej należy uwzględnić kompletne zabezpieczenie antykorozyjne w wytwórni i na 
budowie. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1.  Normy 
 
1. PN-H-84023.01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
2. PN-EN 499  Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone  

   do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. 
    Oznaczenie. 

3. PN-EN ISO 2178 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. 
   Metoda magnetyczna. 

 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
4. "Katalog drogowych barier ochronnych" - opracowanie "Transprojektu" Warszawa ze stycznia 

1993r. 
5. Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971 - Instrukcja zabezpieczenia przed korozją stalowych 

konstrukcji za pomocą pokryć malarskich - KOR - 3A. 
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6. Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002 r. 
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M.20.01.09  POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE BETONU 
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni betonowych obiektu inżynierskiego w ramach zadania: Remont przepustu drogowego 
pod ul. Rogowsk ą w m. Wodzisław Śląski  
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych STWiORB 
 
Roboty, których dotyczy STWiORB, mają zastosowanie przy zabezpieczeniu antykorozyjnym 
odsłoniętych powierzchni betonowych (narażone na czynniki atmosferyczne) - powłoką  
z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i STWiORB 
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt1. 
 
1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczanie betonu  - zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez 

ograniczenie lub wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody 
na konstrukcję. 

 
1.4.2. Powłoka  - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych 

nanoszonych na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich. 
 
1.4.3. Impregnacja powierzchniowa  – proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu 

środkami uszczelniającymi jego pory i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe.  
 
1.4.4. Punkt rosy  – temperatura betonu w której przy określonej temperaturze powietrzai wilgotności 

występuje kondesacja pary wodnej w postaci rosy. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne",  
pkt 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, 
pkt  2. 
 
 
2.1.  Ogólne wymagania dla materiałów 
Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadać 
Aprobatę Techniczną wydana przez IBDiM. Przed zastosowaniem materiałów do zabezpieczania 
antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi  numer partii towaru oraz 
aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału. Do zabezpieczania 
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antykorozyjnego betonu można stosować tylko materiały o nieprzeterminowanej przydatności do 
stosowania. 

 
2.2.  Powłoki bez zdolno ści pokrywania zarysowa ń  
 
Cienkowarstwowe powłoki o grubości do 0,3 mm, wykonane dyspersjami polimerowymi, kopolimerami, 
poliuretanami, żywicami akrylowymi lub wodnymi emulsjami żywic epoksydowych 
Wymagania dla powłoki: 

- nie pokrywa zarysowań 
- opór dyfuzji CO2:SDCO2≥ 50m słupa powietrza, 
- opór dyfuzji H2O:SDCO2 ≤ 4 m słupa powietrza, 
- wytrzymałość na odrywanie od podłoża: 
* wartość średnia  ≥ 0,8 MPa, 
* wartość minimalna  ≥ 0,5 MPa. 

 
2.3.  Powłoki z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań  
 
Powłoki o grubości powyżej 0,3 mm, wykonane dyspersjami polimerowymi lub grubości ≥ 1,0 mm , 
wykonane mieszankami cementowymi modyfikowanymi polimerami. 
Wymagania dla powłoki: 

- pokrywa rysy o rozwartości do 0,15 mm 
- opór dyfuzji CO2:SDCO2≥ 50m słupa powietrza, 
- opór dyfuzji H2O:SDCO2 ≤ 4 m słupa powietrza, 
- wytrzymałość na odrywanie od podłoża: 
* wartość średnia  ≥ 1,0 MPa, 
* wartość minimalna  ≥ 0,6 MPa. 

 
2.4.  Powłoki z podwy ższon ą zdolno ścią pokrywania zarysowa ń 
 
Powłoki o grubości ≥ 1,0 mm, wykonane z barwnych elastycznych dyspersji wodnych. 
Wymagania dla powłoki: 

- pokrywa rysy o rozwartości od 0,15 mm do 0,3 mm 
- opór dyfuzji CO2:SDCO2≥ 50m słupa powietrza, 
- opór dyfuzji H2O:SDCO2 ≤ 4 m słupa powietrza, 
- wytrzymałość na odrywanie od podłoża: 
 wartość średnia  ≥ 1,3 MPa, 
 wartość minimalna  ≥ 0,8 MPa. 

 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  3. 
Sprzęt i narzędzia do prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnić 
ciągłość prac i uzyskanie  wymaganej jakości robót. 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do Wykonawcy i powinien być zaakceptowany 
przez Inżyniera.  
Podstawowy sprzęt do wykonania robót : 

- termometr do pomiaru temperatury powietrza, 
- termometr do pomiaru temperatury podłoża, 
- pojemniki do przygotowywania preparatu, 
- mieszarka wolnoobrotowa z odpowiednią końcówką do mieszania, 
- piaskarka lub hydropiaskarka do przygotowania powierzchni betonu, 
- sprężarka pneumatyczna do czyszczenia sprężonym powietrzem, 
- urządzenie do natrysku hydrodynamicznego, 
- listwa gumowa lub aluminiowa, 
- wałki, pędzle. 

4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”,  
pkt  4. 



MIASTO  
WODZISŁAW ŚLĄSKI 
UL. BOGUMIŃSKA 4 

44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI 

REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO POD 
UL.ROGOWSKĄ W M.WODZISŁAW ŚLĄSKI M.20.01.09 

 

Biuro Inżynierskie CONCEPT       71 

Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie może 
powodować obniżenia ich jakości. Przewóz składników chemicznych i materiałów do antykorozyjnego 
zabezpieczenia betonu powinien się odbywać w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Należy 
przestrzegać okresu składowania podanego przez Producenta. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”,  
pkt  5. 
Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być wykonywane 
przez pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie tych 
prac przez instytuty branżowe lub zakłady naukowe w wyższych uczelniach.  
 
 
5.1.  Przygotowanie podło ża 
 
Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe przez usunięcie niezwiązanych części 
betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję betonu, a także na trwałość 
połączenia nakładanych materiałów z podłożem betonowym. Sposób oczyszczania należy dostosować 
do przewidywanych materiałów naprawczych zgodnie z Kartami Technicznymi. Rysy występujące  
w podłożu należy zainiektować. Wytrzymałość na odrywanie prawidłowo przygotowanego podłoża 
betonowego jak podano w pkt. 2.3 i 2.4 powinna wynosić średnio nie mniej niż 1,5 MPa ( wartość 
minimalna powyżej 1,0 MPa). 
Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 50 m2 
powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń 5 dla jednego obiektu.  
Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania zgodnie  
z "Wytycznymi stosowania" dla materiału powłoki, ale nie może być większa niż 4 % dla materiałów 
stosowanych na suche podłoże, a dla materiałów stosowanych na mokre podłoże dopuszczalne jest 
matowo-wilgotne podłoże. 
Temperatura podłoża betonowego i powietrza nie może być niższa niż +8o C (temperatura podłoża 
musi być wyższa o 3o C od punktu rosy) i nie wyższa niż +25o C. 
Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych należy stosować mieszalnik 
wolnoobrotowy. 
Materiał do pokrycia górnych powierzchni kap należy (jeśli tak wynika z zaleceń Producenta) 
wymieszać z suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,4÷0,7mm w proporcjach 1:1,  
a następnie powłokę należy posypać piaskiem w ilości 2,0 kg/m2. 
Należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta odnośnie metod mieszania, nakładania i pielęgnowania 
powłok. 
Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych wad. 
Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy 
chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem oraz 
spadkiem temperatury powietrza poniżej 5oC i przegrzaniem powyżej 25oC (chyba, że “Wytyczne 
stosowania” materiału mówią inaczej). 
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i innych 
urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą betonu należy do 
Wykonawcy. 
W przypadku remontowanego przejazdu w ciągu ul. Mostowej do przygotowania powierzchni 
zastosować metodę strumieniowo-ścierną. 
 
5.2.  Bezpiecze ństwo robót i ochrona środowiska 
 
Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych 
pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +5oC i 
wyższych niż +25o C (chyba, że Producent zaleca inaczej). Transport i magazynowanie materiałów na 
bazie żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla 
materiałów toksycznych i łatwopalnych. 
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może 
powodować skażenia środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu 
przyrządów roboczych nie wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów 
Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i poddać utylizacji. 
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Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie  
w przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową. 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”,  
pkt 6. 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z wypełnianiem ubytków  
w betonie należy do Wykonawcy. Do obowiązków Inżyniera należy porównanie uzyskanych wyników 
badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału lub 
wykonanej roboty budzi wątpliwości, Zamawiający może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym 
zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają 
Wykonawcę. 
 
 
6.1. Kontrola materiałów 
 
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM, karty 
techniczne i atesty materiałów. 
Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 
opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. A także proporcji mieszania składników i 
czasu mieszania w trakcie robót. Sprawdzeniu podlega również zużycie materiałów i czas pomiędzy 
nakładaniem kolejnych warstw zabezpieczenia. 
 
 
6.2. Kontrola przygotowania podło ża 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża. 
Wytrzymałość na odrywanie prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego powinna wynosić dla 
konstrukcji nowo zbudowanych obiektów: średnia wartość pomiarów ≥1,5 MPa, wartość minimalna 
pojedyńczego odczytu ≥ 1,0 MPa. 
 
 
6.3. Kontrola wykonanych robót 
 
Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań: 

- wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą 
określoną "pull off", przy średnicy krążka próbnego φ 50 mm (wg zasady 
1 oznaczenie na 25 m2 , przy min. 5 oznaczeniach wg PN-B-01814), 

- grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce 
metodą "pull off".  

Grubość powłoki powinna być równa wyspecyfikowanej z odchyleniem ± 20 %. 
Wyniki powyższe powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów  
w pkt  2. 
Powłoka podlega również ocenie wizualnej pod względem połysku, barwy, zamknięcia powierzchni 
oraz ubytków i wad. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  7. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni podlegającej zabezpieczeniu. 
 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  8. 
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Odbiorowi podlegają: 
- roboty ulegające zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni 

betonu, 
- roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy). 

Podstawą odbioru robót ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy 
wykonania robót określonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymaganiami zawartymi 
w STWiORB oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót. 
Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia wszystkich robót związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu  
i spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, STWiORB oraz innych warunków 
dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania 
ogólne”, pkt  9. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie materiałów na budowę, 
- przygotowanie podłoża (łącznie ze szpachlowaniem mieszankami przyjętego 

systemu zabezpieczeń niskoskurczowymi) do nakładania powłoki, 
- nałożenie powłoki, 
- pielęgnację powłoki, 
- wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych, 

niezbędnych do wykonania robót, 
- zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska, 
- wykonanie badań i pomiarów, 
- uporządkowanie miejsca robót. 

Odpadki i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
2. „Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu  

w konstrukcjach mostowych”, IBDiM. 
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M.20.01.10  DROGOWE PRZEPUSTY Z RUR KOMPOZYTOWYCH 
 
 
1.  WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem wzmocnienia przepustu przy użyciu rur kompozytowych w 
ramach zadania: Remont przepustu drogowego pod ul. Rogowsk ą w m. Wodzisław Śląski 
 
       
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót obj ętych STWiORB 
 
STWiORB dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie Robót 
związanych z wykonaniem remontu przepustu z wykorzystaniem rur kompozytowych. 
 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami 
podanymi w STWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogólne"  
 
1.4.1.  Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego 
1.4.2.  Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur 
1.4.3. Rury kompozytowe - fabrycznie wykonane rury z tworzywa sztucznego na bazie żywicy 
syntetycznej zbrojone włóknem szklanym wytwarzane metodą odlewania odśrodkowego.  
1.4.4.  DN - średnica nominalna rury 
1.4.5. DA - średnica zewnętrzna rury 
1.4.6.  FWC - łącznik symetryczny do rur 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania  dotyczące Robót podano 
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne ". 
 
 
2.  MATERIAŁY 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  
D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne ". Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie  
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadające wymaganiom norm i posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. 
Wszystkie materiały stosowane do budowy przepustów drogowych powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją 
Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać 
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych Materiałów z PN, Aprobatą 
Techniczną. 
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2.1  Rury kompozytowe do remontu przepustu  
 
2.1.1  Materiał rur kompozytowych do remontu przepustu  
Materiał rur kompozytowych służących do remontu przepustu drogowego powinien posiadać 
parametry nie gorsze niż:  
- grubość wewnętrznej warstwy zabezpieczającej przed ścieraniem i agresją chemiczną z czystej   
  żywicy  powinna wynosić minimum 1,0 mm,  
- gładka zewnętrzna powierzchnia umożliwiająca montaż łącznika bezpośrednio po przecięciu i  
  sfazowaniu  krawędzi rury przepustu,  
- bardzo dobra odporność chemiczna w zakresie pH 1,0 – 11,0, 
- współczynnik chropowatości powierzchni wewnętrznej rur powinien być zgodny z wartością     
  przyjętą do obliczenia przepływu oraz samooczyszczania przepustu i wynosić k=0,01 mm,  
- współczynnik rozszerzalności cieplnej w kierunku podłużnym wynosił  26 ÷ 28 • 10-6 1/K, 
- minimalna odporność ogniowa Bd0 według PN-EN 13501-1, 
- możliwość szczelnego łączenia rur przepustów w dłuższe odcinki z modułowych odcinków nie   
dłuższych niż 6,0 m.   
 
2.1.2 Łączniki rur kompozytowych do budowy przepustów  
Do połączeń rur kompozytowych należy stosować łączniki FWC z elastomerowym uszczelnieniem z 
tworzywa EPDM trwale zespolone z korpusem rury, odpowiednio dobrane do średnicy przepustu i 
zapewniające trwałe i szczelne połączenie rur.  
 
2.1.3.  Kształty rur kompozytowych do budowy przepustów  
Do remontu przepustu należy stosować rury wg PN-EN 14364 dla rur o przekroju kołowym  i 
posiadające odpowiednią krajową Aprobatę Techniczną. 
 
2.1.4  Składowanie rur kompozytowych 
Rury kompozytowe do remontu przepustu powinny być składowane na równym i gładkim podłożu, 
najlepiej w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. Nie mogą być narażone na bezpośrednie 
intensywne oddziaływanie ciepła, rozpuszczalników lub kontaktu z ogniem. Muszą być chronione 
przed zanieczyszczeniem uszczelnień i działaniem obciążeń punktowych. Niedopuszczalne jest 
składowanie rur na wysokość powyżej 3,0 metrów.  
Ułożone warstwy rur należy zabezpieczać przekładkami z drewna i unieruchomić np. klinami. Przy 
składowaniu bez użycia przekładek drewnianych, rury należy układać tak, aby uniemożliwić kontaktu 
miedzy sobą łączników oraz końcówek. 
Jeżeli podczas transportu rury uległy deformacji, należy przesunąć kliny drewniane.  
Tam gdzie powierzchnia jest nierówna, należy stosować elementy zapewniające wystarczającą 
powierzchnię nośną np. drewniane kantówki. Szerokość ta powinna posiadać szerokość co najmniej 
20 cm. Na tak przygotowanej powierzchni nośnej nie należy układać rur powyżej dwóch warstw. 
 
2.2  Materiał na fundament pod konstrukcj ę 
 
Mieszanka żwirowo – piaskowa (fundament pod konstrukcję) powinna odpowiadać normie BN-
66/6774-01 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka". 
 
2.3  Materiał wypełniaj ący woln ą przestrze ń  
 
Do wypełnienia pustej przestreni pomiędzy rurą kompozytową a istniejącą konstrukcją stosować beton 
C30/37 wg STWiORB M.13.01.05. 
 
3.  SPRZĘT 

 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
  
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie wywoła niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  
i jednocześnie odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB.  
W przypadku chęci użycia innego sprzętu niż wymienionego w STWiORB, powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować terminowe przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy, a także spełniać wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych zależnie od wymagań 
zawartych w przepisach dla danego sprzętu.  
Jakiekolwiek sprzęty (maszyny, urządzenia i narzędzia) niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, jak również nieuzgodnione z Inżynierem/ Kierownikiem projektu zostaną zdyskwalifikowane  
i niedopuszczone do robót. 

 
3.2.  Sprzęt do wykonania przepustu 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu z rur kompozytowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: ależności od rodzaju i wielkości przepustu: 
– koparki do wykonywania wykopów, 
– żurawia samochodowego wyposażonego w zawiesie z belką trawersową, 
– sprzętu do montażu przepustów z rur kompozytowych, drabiny, rusztowania przenośne, 
– sprzęt zagęszczający, zależny od wielkości otworu przepustu i wielkości fundamentu przepustu: 

ubijaki ręczne, zagęszczarki mechaniczne, płyty wibracyjne,  
– samochód do transportu rur oraz materiałów niezbędnych do wykonania przepustu, 
– podnośnik widłowy z płaskimi widłami (opcjonalnie do rozładunku transportowanych rur). 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać terminowe prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać parametry techniczne zgodnie z przepisami 
ruchu drogowego. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem uzgodnienia przejazdu z zarządcą drogi oraz 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany na własny koszt do bieżącego usuwania zanieczyszczeń oraz naprawy uszkodzeń na 
drogach publicznych wynikających z korzystania z niniejszych dróg przez pojazdy z terenu budowy.  
 
4.2.  Transport rur kompozytowych 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu zgodnie z zaleceniami producenta 
rur. Transport i składowanie rur oraz łączników muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 
właściwości tworzyw kompozytowych, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodliwym 
warunkom. Przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących 
w publicznym transporcie drogowym oraz zaleceń producenta. Rury w wiązkach muszą być 
transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu 
wyposażonego w zawiesia  z belką trawersową. Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych 
lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (mniejsze rury wewnątrz większych) przed 
rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z 
użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub ciągnąć, a także narażać ich na uderzenia. 
Przy transportowaniu rur luzem winny one być na całej długości podparte na podłodze pojazdu. 
Pojazd być wyposażony we wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze należy 
umieszczać na spodzie. Łączniki rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe 
obciążenia. Dopuszcza się transport rur dłuższych od pojazdu transportowego, jednak długość zwisu 
nie może przekraczać 1 m.  
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4.3.  Transport innych materiałów 
 
Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed 
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami STWiORB oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów do budowy i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. 
 
5.2.  Zakres robót 
 
Zakres robót wykonywanych przy remoncie przepustu obejmuje:  
– roboty przygotowawcze, 
– podłoże pod przepust z rur kompozytowych, 
– montaż przepustu z rur kompozytowych i ustabilizowanie, 
– betonowanie wolnej przestrzeni pomiędzy przepustem z rur kompozytowych a istniejącą 

konstrukcją 
 
5.3.  Roboty przygotowawcze 
 
Roboty przygotowawcze przy remoncie przepustu obejmują czynności przewidziane w dokumentacji 
projektowej: 
− odwodnienie terenu budowy z ewentualnym przełożeniem koryta cieku do czasu wybudowania 

przepustu, 
− regulacja cieku na odcinku posadowienia przepustu. 
 
 
5.4.  Podło że pod przepust z rur kompozytowych 
 
Grunt nośny pod rurą stanowiący fundament musi zapewnić jednorodne przenoszenie powstałych 
nacisków zarówno w kierunku równoległym jak i poprzecznym w stosunku do rury. 
Wyprofilowana podsypka musi obejmować całość dna oraz musi być wystarczająco szeroka,                
aby pozwolić na satysfakcjonujące zagęszczenie podsypki będącej pod dnem konstrukcji. 
Górna warstwa o grubości około 5cm powinna być wykonana z relatywnie luźnego materiału,                  
tak aby karby mogły osiąść w podsypce. Materiał przeznaczony na podsypkę nie powinien zawierać: 
cząstek większych niż 32mm, zmarzliny, cząstek gliniastych, organicznych lub innego niestosowanego 
do podsypki materiału. Moduł edometryczny podsypki powinien wynosić min. 20 000 kPa. Grunt 
powinien być zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia ≥0,98 wg próby normalnej Proctora.  
Powierzchnia podłoża lub podsypki powinna być dokładnie wyrównana i dostosowana do kształtu 
przepustu, gdyż po ułożeniu przepustu nie ma możliwości jej uzupełnienia lub dogęszczenia. 
 
5.5.  Monta ż przepustu z rur kompozytowych 
 
Montaż przepustu może być wykonany wyłącznie przez wyszkolony personel techniczny. 
Montaż przepustu musi przebiegać ściśle według instrukcji montażu producenta przepustów, a w 
przypadku jej braku lub niepełnych danych montaż wykonać zgodnie ze wskazaniami STWiORB. 
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Zaleca się wykonanie montażu przepustu w miejscu ostatecznej lokalizacji przepustu. 
Przepusty zmontowane w częściach lub w całości poza miejscem ostatecznej lokalizacji mogą być 
przenoszone za pośrednictwem dźwigów oraz specjalnych uchwytów oraz zawiesi z belką 
trawersową. 
Do łączenia rur kompozytowych do budowy przepustów stosować łączniki z całopowierzchniowym 
wewnętrznym elastomerowym uszczelnieniem. Łączniki rur powinny zapewniać pełną szczelność. 
W przypadku konieczności skrócenia rury można to wykonać na placu budowy przy użyciu szlifierki 
kątowej, rury więc powinny posiadać gładką powierzchnię zewnętrzną. Po wykonaniu przecięcia, bosy 
koniec należy sfazować wg instrukcji producenta. Przed montażem, uszczelnienie łącznika oraz 
wsuwaną w nie bosą końcówkę rury należy oczyścić i nasmarować środkiem poślizgowym zalecanym 
przez producenta rur. Przed połączeniem należy sprawdzić i oznaczyć niezbędną głębokość 
wsunięcia bosego końca rury do łącznika. Łączenie rur powinno być wykonywane centrycznie, wzdłuż 
osi rury. Dla średnic do DN 500 można je wykonywać bez pomocy przyrządów i urządzeń. Nie wolno 
przykładać sił punktowych do bosych końców rur. Jeżeli używa się łomu jako dźwigni, to dla należytej 
ochrony między narzędziem, a końcem rury należy umieścić deskę lub drewnianą belkę. Należy 
jednak przewidzieć i zabezpieczyć miejsce na strefę „rozbiegową” umożliwiającą swobodny montaż 
rury. 
Zmontowany i przycięty przepust z rury kompowytowej należy wsunąć w istniejący przepust 
ustabilizować z odpowiednim spadkiem wg. dokumentacji projektowej.  
 
 
5.6. Betonowanie wolnej przestrzeni pomi ędzy przepustem z rur kompozytowych  
 a istniej ącą konstrukcj ą 
 
Powierzchnia wewnetrzna istniejącego przepustu przed betonowaniem powinna być oczyszczona, 
luźne i skorodowane elementy konstrukcyjne należy usunąć zachowująć strukturę sklepienia. Całośc 
powierzchni wewnętrznej sklepienia należy wypiaskować. Betonowanie przepustu należy rozpocząć 
po uprzednim ustabilizowaniu i zabezpieczeniu rury przed przwsuwaniem w czasie betonowania. 
Beton należy układać warstwami i zagęszczać, do momentu uzyskania jednolitego wypełnienia wolnej 
przestrzeni pomiędzy rurą a istniejącym przepustem.  
Końce przepustu należy odpowiedno zabezpieczyć aby uniemożliwić wypływane betonu.  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Program zapewnienia jako ści  
 
Wykonawca we własnym zakresie opracowuje i przedstawia do akceptacji Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien składać się z: 
a) części ogólnej: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych etapów robót, 
− system kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań kontrolnych, 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) części szczegółowej: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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− 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 nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość wykonywanych robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót oraz materiałów użytych na budowie. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zgodną 
z Polskimi Normami odpowiednimi dla danego materiału lub wykonywanych robót oraz, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy wymagania nie zostały tam określone, Inżynier/Kierownik projektu 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm odpowiednich dla danych badań. 
Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia Inżynierowi/Kierownikowi projektu dostępu do 
laboratorium w celu inspekcji. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych. W przypadku stwierdzenia poważnych 
niedociągnięć, które mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z badaniami materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3.  Pobieranie próbek 
 
Próbki należy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pobieranie próbek wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami. Próbki będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
W przypadku wątpliwości, co do jakości lub parametrów materiałów jak i wykonanych robót, na 
zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiałów.  
 
6.4.  Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować 
należy procedury, uzgodnione z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
O zamiarze wykonania pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu z 
podaniem rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na piśmie wyników celem akceptacji 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
6.5.  Raporty z bada ń 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań 
w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż wynikającym z programu zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 
zaakceptowanego przez niego wzoru. 
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6.6.  Badania prowadzone przez In żyniera/Kierownika projektu 
 
Inżynier/Kierownik projektu ma prawo dokonywać kontroli, pobierać próbki oraz wykonywać badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, przy czym Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier/Kierownik projektu, na swój koszt, powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier/Kierownik projektu dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

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

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi STWiORB. 
W przypadku materiałów, dla których STWiORB. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda 
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 Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu 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 Inżyniera/Kierownika projektu, 
− 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, 
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− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu realizowanych 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się na bieżąco w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy należy gromadzić zgodnie z 
programem zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na żądanie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Pozostałe dokumenty budowy: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
6.9.  Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji: 
− aprobatę techniczną (lub dokument równoważny) na rury kompozytowe wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, 
− wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w odpowiednim punkcie STWiORB. 
 
6.10.  Badania w czasie robót 
 
6.10.1. Kontrola robót przygotowawczych i wykopów 
Kontrolę robót przygotowawczych i wykopu pod przepust należy przeprowadzić z uwzględnieniem 
wymagań zawartych w STWiORB. 
 
6.10.2. Kontrola wykonania podłoża pod przepust 
W czasie przygotowania podłoża pod przepust należy zbadać: 
− zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
− grubość warstwy podsypki i jej wymiary w planie, 
− zagęszczenie podsypki wg BN-77/8931-12. 
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6.10.3. Kontrola montażu przepustu z rur kompozytowych 
 
Kontrola wykonania montażu przepustu z rur kompozytowych powinna być zgodna z zaleceniami 
instrukcji montażu dostarczonej przez producenta.  
Kontrola montażu przepustu powinna uwzględniać sprawdzenie prawidłowości posadowienia 
przepustu na podłożu lub podsypce. 
 
6.10.4. Kontrola podczas betonowania 
 
Kontrola podczas betonowania przepustu z uzyciem rur kompozytowych powinna uwzględniać 
sprawdzenie: 
− dokładności układania betonu w poszczególnych warstwach, 
− całkowitego wypełnienia wolnych przestrzeni pomiędzy rurą a sklepieniem, 
− położenia rury podczas betonowania, 
− elementów stabilizujących rurę, 
− deskowań i szalunków. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) długości wykonanego wzmocnienia z rury kompozytowej  
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz końcowy wg STWiORB D-M.00.00.00 
"Wymagania Ogólne". 
 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym etapie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek. 
Do odbioru robót upoważniony jest Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.  Odbiór cz ęściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót potwierdza 
Inżynier/Kierownik projektu. 
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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. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z natychmiastowym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 
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 przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB 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, recepty i ustalenia  
technologiczne, dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz  
badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, opinię technologiczną sporządzoną na 
podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z STWiORB, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
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. 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB- D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 9. Przewidywana liczba jednostek  

 
9.1.  Cena jednostkowa  

 
Cena jednostkowa uwzględnia:  
 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– przełożenie koryta cieku lub inne zabiegi umozliwiajace przepływ wód cieku,  
– wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem, 
–  
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– dostarczenie materiałów, 
– przygotowanie podłoża pod przepust, 
– wykonanie fundamentów i ich pielęgnacja, 
– wykonanie ścianek czołowych, z deskowaniem i ich pielęgnacją, 
– montaż przepustu z rur kompozytowych (wraz z przycięciem), z ew. przeniesieniem go, jeśli 

montaż był wykonany poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu,  
– betonowanie przepustu, wykonaną zgodnie z instrukcją, z zagęszczeniem warstwami, 
– wykonanie kiniety na dnie przepustu, 
– uporządkowanie terenu, 
– przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w STWiORB. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 póz. 

2016 z późniejszymi zmianami). 
2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 póz, 838 
z późniejszymi zmianami). 

4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 
póz. 1126) 

5.  Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity 
Dz.U. z 2003r. Nr 169, póz. 1650) 

6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47 póz. 401) 

7.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 
2001 r. póz. 627 z póżn. zmianami). 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 t 
póz.313) 

9.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów " budowlanych. (Dz. U. 
z 1998r. Nr 107, póz. 679 i z 2002r. Nr 8 póz. 71, Nr 25 póz. 256) 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z 
1998r. Nr 113, póz. 728) 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99, póz. 673) 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, póz. 53) 

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100 póz. 
1086 z późniejszymi zmianami) 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-karto graficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 póz. 133) 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
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sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej ( Dz.U. z 2001 r. nr 38 póz. 455) 

16. 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. z 
dnia 14 maja 1999 r.) 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.) 

18. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGiK 1979. 
19. Instrukcja techniczna G-l. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGiK 1979. 
20. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK. 1980. 
21. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK. Warszawa 1980. 
22. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK. 1979. 
 
10.1.  Normy 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy i stanowią integralną 
część i należy je czytać łącznie z rysunkami. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
zawartością poniżej przytoczonych Polskich Norm:  
 

1. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 

2. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka 

3. PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. 

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg 

własności fizyczno-mechanicznych 

6. PN-EN 12371 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

7. PN-EN 13501-1 :2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 

- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

8. PN-EN 1926 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 

9. PN-EN 14157 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

10. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 

11. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

12. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

13. 

14. 

PN-EN ISO/IEC 17050 

PN-EN 14364 

 
 
 
 

Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. 
Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem 
szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) . 
Specyfikacje rur, kształtek i połączeń. 
 

 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku 
z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku 
z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych.  
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M.21.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE  

M.21.01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

M.21.01.01 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW BETONOWYCH I CEGLANY CH 

 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWIORB 

 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórką obiektu w ramach inwestycji: Remont przepustu drogowego pod ul. Rogowsk ą w m. 
Wodzisław Śląski  
 
 
1.2.  Zakres stosowania STWIORB 
         
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy             
przy zleceniu robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych STWIORB 
  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające               
na celu: 

- rozbiórkę ściany czołowej wlotowej 
- rozbiórkę elementów rurowych, 
- rozbiórkę luźnych elementów ceglanych i betonowych  

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz 
określeniami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i ich wykonanie oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektową, STWIORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano                              
w STWIORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
2.  MATERIAŁY 
 
Materiały wbudowane nie występują. 
 
3.  SPRZĘT 

 
Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w projekcie 
organizacji robót i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Prace można prowadzić przy użyciu młotów pneumatycznych, lekkiego młota wyburzeniowego 
zamontowanego na koparce, koparki, frezarki. 

 
 

4.  TRANSPORT 
          
Transport sprzętu i odwóz gruzu może być wykonany dowolnymi środkami transportowymi 
zaakceptowanymi przez Inżyniera.  
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty rozbiórkowe. 
Prace rozbiórkowe prowadzić sposobem wyburzenia – młotami pneumatycznymi lub lekkim młotem 
wyburzeniowym zamontowanym na koparce.   
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Sprawdzeniu podlega zgodność prowadzenia robót z projektem technologii i organizacji robót 
rozbiórkowych. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3. Płaci się za wykonaną ilość m3 prac rozbiórkowych elementów 
betonowych według Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  

  
Odbiorowi podlega wykonanie przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych niezbędnych 
zabezpieczeń uniemożliwiających spadanie gruzu. 
Odbiór końcowy polega na stwierdzeniu wykonania zakresu robót przewidzianego w Dokumentacji 
Projektowej. 

  
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie niezbędnych 
zabezpieczeń uniemożliwiających spadanie gruzu, wykonanie prac rozbiórkowych oraz odwóz gruzu             
i oczyszczenie miejsca pracy. W cenie mieszczą się również koszty składowania gruzu na wysypisku. 
 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Nie występują. 
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M.21.01.02 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW STALOWYCH  
 
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWIORB 

 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórką obiektu w ramach inwestycji: Remont przepustu drogowego pod ul. Rogowsk ą w m. 
Wodzisław Śląski 

 
1.2.  Zakres stosowania STWIORB 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest zastosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy    
przy zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
 

1.3.  Zakres robót obj ętych STWIORB 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające            
na celu rozbiórkę elementów stalowych : 

- rozbiórka balustrad 
 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz 
określeniami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i ich wykonanie oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWIORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano                               
w STWIORB D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Nie występują. 

 
 

3.  SPRZĘT 
 
Do wykonania robót należy używać: ręczny sprzęt mechaniczny i spawalniczy (palniki gazowe).  
 
4.  TRANSPORT 
 
Elementy demontowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera.  
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniających wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
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5.2. Przed przystąpieniem do demontażu należy wykonać niezbędne zabezpieczenia 
umożliwiające bezpieczne prowadzenie robót. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Sprawdzeniu i odbiorowi podlega stan elementów konstrukcji obiektu po zakończeniu robót.  
Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić protokół i potwierdzić go wpisem do dziennika budowy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest 1 kg zdemontowanych elementów, zgodnie z Dokumentacją Projektową              
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

 
Przewiduje się tylko odbiór końcowy na podstawie warunków kontroli określonych w pkt. 6               
niniejszej STWIORB. 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania demontażu elementów 
wyszczególnionych w pkt. 1.3 niniejszej STWIORB, oczyszczenie stanowiska pracy oraz odwóz 
zdemontowanych elementów w miejsce wskazane przez Zamawiającego. W cenie jednostkowej 
mieszczą się również koszty składowania ww. elementów. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Nie występują. 
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M.21.01.03 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH 
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWIORB 

 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórką obiektu w ramach inwestycji: Remont przepustu drogowego pod ul. Rogowsk ą w m. 
Wodzisław Śląski  
 
1.2.  Zakres stosowania STWIORB 
         
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy             
przy zleceniu robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych STWIORB 
  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające               
na celu: 

- rozbiórkę nawierzchni bitumicznych, 
 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz 
określeniami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i ich wykonanie oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektową, STWIORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano                              
w STWIORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
2.  MATERIAŁY 
 
Materiały wbudowane nie występują. 
 
 
3.  SPRZĘT 

 
Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w projekcie 
organizacji robót i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

 
4.  TRANSPORT 
          
Transport sprzętu i odwóz materiału z rozbiorki może być wykonany dowolnymi środkami 
transportowymi zaakceptowanymi przez Inżyniera.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty rozbiórkowe. 
Roboty rozbiórkowe obejmują elementy wymienione w pkt. 1.3. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Sprawdzeniu podlega zgodność prowadzenia robót z projektem technologii i organizacji robót 
rozbiórkowych. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 . Płaci się za wykonaną ilość m2 prac rozbiórkowych nawierzchni 
bitumicznej według Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  

  
Odbiorowi podlega wykonanie przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych niezbędnych 
zabezpieczeń uniemożliwiających spadanie materiału z rozbiórki. 
Odbiór końcowy polega na stwierdzeniu wykonania zakresu robót przewidzianego w Dokumentacji 
Projektowej. 

  
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie niezbędnych 
zabezpieczeń uniemożliwiających spadanie materiału z rozbiórki, wykonanie prac rozbiórkowych oraz 
odwóz materiału, utylizacja materiału z rozbiórki,  oczyszczenie miejsca pracy.  

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) 
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów.  

(Dz. U. Nr 112, poz 1206), 
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie katalogu rodzajów odpadów 

lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii 
małych i średnich przedsiębiorstw które mogą prowadzić uproszczona ewidencję odpadów  
(Dz. U. Nr 152, poz 1735), 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2001r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 
które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, 
nie będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz 
686), 

5. Ustawa z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami o opłacie produkcyjnej i opłacie depozytowej . (Dz. U. Nr 63, poz.639) 
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M.23.51.20 NAPRAWY POWIERZCHNI ZAPRAWAMI TYPU PCC  
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem lokalnych napraw powierzchni ściany czołowej przepustu zaprawami typu 
PCC w ramach dla zadania: Remont przepustu drogowego pod ul. Rogowsk ą w m. Wodzisław 
Śląski 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 
- wielkopłaszczyznową naprawę powierzchni ściany czołowej wylotowej.  
Wymagania techniczne zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą następujących robót: 
� przygotowanie podłoża, 
� wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy typu PCC 
� ułożenie wzmocnienia z siatki, 
� wykonania warstwy naprawczej z zaprawy typu PCC 
� wykonania warstwy wyrównawczej z zaprawy typu PCC 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. PCC (Polymer Cement Concrete) –  zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym. 

1.4.2. Atest – wykaz parametrów technicznych produktu gwarantowanych w ramach kontroli 
wewnętrznej producenta. Zawiera on wyniki badań kontroli wewnętrznej producenta. 

1.4.3. Temperatura punktu rosy – temperatura, w której na powierzchni elementu pojawiają się 
kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania 
ciepła przez podłoże lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże. 

1.4.4. Warstwa sczepna – warstwa zwiększająca przyczepność materiału naprawczego do podłoża.  

1.4.5. Zaprawa naprawcza – potoczna nazwa zaprawy przeznaczonej do uzupełniania ubytków w 
betonie. 

1.4.6. Zaprawa niskoskurczowa – zaprawa o skurczu nie większym niż 2 ‰. 

1.4.7. Powłoka antykorozyjna zbrojenia – warstwa wykonana z modyfikowanej żywicami zaprawy 
cementowej, służąca do ochrony zbrojenia przed korozją i zwiększenia przyczepności do stali 
materiału wypełniającego ubytek. 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.   
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, 
Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
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2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed 
przystąpieniem do wbudowania materiałów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla 
każdej dostawy deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności materiału z Polską Normą lub w 
przypadku jej braku z aprobatą techniczną. 
 
2.2. Ogólne wymagania dla materiałów stosowanych do  napraw powierzchni betonowych  
 

Materiały do naprawy powierzchni powinny być dobrane pod kątem kompatybilności materiału  
naprawianego i materiału naprawczego oraz wzajemnej kompatybilności różnych materiałów 
naprawczych. Z tego względu zaleca się stosowanie materiałów naprawczych należących do jednego 
systemu zawierającego, w zależności od zakresu robót,  materiał do wykonania zabezpieczenia 
antykorozyjnego stali zbrojeniowej, warstwę sczepną, zaprawę naprawczą, szpachlówkę itp.   
Do naprawy ubytków za pomocą niskoskurczowych zapraw typu PCC należy stosować materiały 
konfekcjonowane, tzn. wytwarzane przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy 
produkt do stosowania na obiekcie. W przypadku stosowania płynów zarobowych opartych na 
koncentratach, przygotowanie płynu zarobowego powinno również przebiegać poza obiektem.  
 
2.3. Materiał do ochrony antykorozyjnej zbrojenia i  warstwy sczepnej 
 
 Zaleca się stosowanie środka, który jednocześnie spełnia rolę zabezpieczenia 
antykorozyjnego zbrojenia i warstwy sczepnej. Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, 
można stosować materiał jednoskładnikowy na bazie cementu modyfikowanego polimerem, 
spełniający wymagania podane w tablicy 1. 
 
Tablica 1.  Właściwości  środka antykorozyjnego i warstwy sczepnej 
Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Metoda badania 

wg 
1 Wytrzymałość na 

odrywanie 
-  wartość średnia 
-  wartość pojedynczego 
odczytu 

 
MPa 
MPa 
 

 
≥ 2,0 
≥ 1,5 

 
Procedura IBDiM 
PB-TM-X1[15] 

2 Przyczepność do 
zbrojenia 
-  wartość średnia 
-  wartość pojedynczego 
odczytu 

 
MPa 
MPa 

 
≥ 2,0 
≥ 1,5 

Procedura IBDiM  
IBDiM-TWm-
18/97[16] 

 
2.4. Stal  
 Stal powinna spełniać wymagania podane w STWiORB M-12.01.03. Klasa i gatunek stali 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
2.5. Wymagania dla zapraw niskoskurczowych typu PCC  (o spoiwie polimerowo-
cementowym) 
 
 Należy stosować jednokomponentową drobnoziarnistą zaprawę naprawczą typu PCC (na 
bazie cementu, modyfikowaną polimerami). Zaprawa powinna mieć przeznaczenie do napraw 
konstrukcji betonowych i żelbetowych, powinna nadawać się do nanoszenia w pozycji sufitowej i do 
wypełniania nieregularnych rozkuć. Powinna również nadawać się do napraw dynamicznie 
obciążonych elementów konstrukcji mostowych. 
Jeżeli dokumentacja projektowa ani STWiORB nie przewidują inaczej, można stosować zaprawę, 
która po stwardnieniu spełnia wymagania podane w tablicy 2. 
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Tablica 2. Wymagania dla stwardniałej zaprawy PCC 
Lp. Właściwości Jedno

-stka 
Wyma-
gania 

Metoda badania wg 

1 Wytrzymałość na zginanie po 
28 dniach 

MPa ≥ 9,0 PN-EN  
196-1:2006 [5] 

2 Wytrzymałość na ściskanie 
po 28 dniach 

MPa ≥ 45,0 PN-EN  
196-1:2006 [5] 

3 Wytrzymałość na odrywanie: 
- wartość średnia 
- wartość pojedynczego 
wyniku 

 
MPa 
MPa 

 
≥ 2,0 
≥ 1,5 

Procedura IBDiM PB-
TM-X1[15] lub 
PN-EN 1542:2000 [6] 

4 Współczynnik liniowej 
rozszerzalności cieplnej K-1 

< 15x10-

6 

Procedura IBDiM SO-1 
[17] lub 
PN-EN 1770:2000 [7] 

5 Dynamiczny moduł 
sprężystości 

GPa od 25 
do 40 

Procedura IBDiM SO-2 
[18] 

 
6 

 
Skurcz w okresie 1÷90 dni 

 
‰ 

 
≤ 1,2 

Procedura IBDiM 
TWm-31/97[19] lub 
PN-EN 12617-4:2004 
[8] 

 
7 

 
Pęcznienie w okresie 1÷90 
dni 

 
‰ 

 
≤ 0,3 

Procedura IBDiM 
TWm-31/97 [19] lub 
PN-EN 12617-4:2004 
[8] 

8 Mrozoodporność badana w 
wo-dzie i roztworze soli (2% 
NaCl): 
- ubytek masy 
- wytrzymałość na zginanie 
- wytrzymałość na ściskanie 
- wytrzymałość na odrywanie 

 
 
% 
MPa 
MPa 
MPa 

 
F150 
≤ 5 
≥ 7,0 
≥  35 
≥ 1,6 

 
Procedura IBDiM 
PBTM-1/12 [20] i 
Procedura IBDiM SO-3 
[21] 

9 Stopień 
wodoprzepuszczalności 

- W 8 PN-B-06250:1988 [9] 

 
Grubość nakładanej warstwy zaprawy PCC nie może być mniejsza niż 3-krotna grubość ziaren 
najgrubszej frakcji kruszywa, ale nie mniejsza niż 1 cm oraz  powinna zawierać się w granicach 
grubości podanych przez producenta. Maksymalne uziarnienie kruszywa nie może być większe niż 
1/3 planowanej grubości warstwy zaprawy i powinno być mniejsze niż 8 mm.    
 
2.6. Wymagania dla zaprawy do szpachlowania naprawi onych ubytków (warstwy 
wyrównawczej) 
 
 Należy stosować jednoskładnikową zaprawę cementową o uziarnieniu do 0,5 mm 
modyfikowaną polimerami.  Zaprawa powinna mieć przeznaczenie do napraw konstrukcji betonowych 
i żelbetowych, powinna nadawać się do nanoszenia w pozycji sufitowej i do wyrównywania 
powierzchni betonowych, szpachlowania i uszczelniania powierzchni przez zamykanie porów, rys i 
raków. Powinna również nadawać się do napraw dynamicznie obciążonych elementów konstrukcji 
mostowych. 
Jeżeli dokumentacja projektowa ani STWiORB nie przewidują inaczej można stosować zaprawę, która 
po stwardnieniu spełnia wymagania podane w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Wymagania dla stwardniałej zaprawy szpachlowej 
Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Metoda badania 

wg 
1 Wytrzymałość na zginanie 

po 28 dniach 
MPa ≥ 6,0 PN-EN 196-1:2006 

[5] 
2 Wytrzymałość na ściskanie 

po 28 dniach 
MPa ≥ 30,0 PN-EN 196-1:2006 

[5] 
3 Wytrzymałość na   Procedura IBDiM 
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odrywanie: 
- wartość średnia 
- wartość pojedynczego  
wyniku 

MPa 
MPa 

≥ 2,0 
≥ 1,5 
 

PB-TM-X1 [15] lub 
PN-EN 1542:2000 
[6] 

 
4 

 
Skurcz w okresie 1÷90 dni 

 
 ‰ 

 
≤ 1,2 

Procedura IBDiM 
TWm-31/97 [19]  
lub PN-EN 12617-
4:2004 [8] 

5 Mrozoodporność badana 
w wodzie i roztworze soli 
(2% NaCl): 
- ubytek masy 
- wytrzymałość na zginanie 
- wytrzymałość na 
ściskanie 
- wytrzymałość na 
odrywanie 
 

 
 
 
% 
MPa 
MPa 
MPa 

 
F150 
 
      ≤ 5 
≥ 7,0 
≥ 20 
≥1,6 

 
Procedura IBDiM 
PBTM-1/12 [20] i 
Procedura IBDiM 
SO-3 [21] 

6 Stopień 
wodoprzepuszczalności 

- W8 PN-B-06250:1988 
[9] 

 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny sprzęt do wykonywania robót, zgodnie z 
przyjętą technologią i kartami technicznymi materiałów oraz konieczny, podstawowy sprzęt 
laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
3.2.1. Sprzęt do usuwania skorodowanego betonu i czyszczenia powierzchni betonowej 

  W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdować się sprzęt do przygotowania powierzchni 
betonowej, np.: 
– młotki, 
– piły do betonu, 
– szczotki stalowe ręczne i obrotowe, 
– szlifierki lub wiertarki do napędu szczotek obrotowych, 
– aparatura do czyszczenia strumieniowo-ściernego (piaskownica, sprężarka w wydajności 10 m3/h), 
– odkurzacz, 
– sprężarka śrubowa. 

3.2.2. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich 

 Do wykonania robót zbrojarskich należy stosować sprzęt wg STWiORB M.12.01.03. 

3.2.3. Sprzęt do nakładania warstwy  sczepnej i środka antykorozyjnego 

 Środek antykorozyjny i warstwę sczepną można nakładać średniej twardości szczotką, 
pędzlem lub natryskiem. Do przygotowania środka należy stosować mieszadło wolnoobrotowe (max. 
500 obr./min). 

3.2.4. Sprzęt do nakładania zaprawy PCC 

 Do przygotowania zaprawy należy stosować  mieszadło wolnoobrotowe (max.  500 obr./min). 
Zaprawę należy nakładać przy użyciu narzędzi zalecanych przez producenta. 

3.2.5. Sprzęt do nakładania szpachlówki 

 Do nakładania szpachlówki Wykonawca powinien dysponować  narzędziami tynkarskimi.  
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3.2.6. Sprzęt laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonania prac 

 Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, i posiadać 
do dyspozycji: 
− wilgotnościomierz, 
− termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. 

Wykonawca powinien też dysponować sprzętem laboratoryjnym do wykonania badań 
wytrzymałości podłoża oraz jakości powłok (przyczepności, grubości) wg odpowiednich norm 
przedmiotowych.        
 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. Materiały należy transportować i przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta podanymi 
w kartach technicznych materiałów. Jeżeli producent nie podaje inaczej, materiały należy 
transportować i przechowywać zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej.    
 
4.2. Transport i przechowywanie materiału do wykona nia warstwy sczepnej i środka 
antykorozyjnego 
 
 Materiał powinien być pakowany, transportowany i przechowywany w oryginalnych 
opakowaniach producenta (plastikowych pojemnikach lub workach papierowych). Na każdym 
opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca dane: 
– nazwę i adres producenta, 
– nazwę wyrobu, 
– masę netto, 
– datę produkcji i okres przydatności do stosowania, 
– warunki przechowywania, 
– ogólne zasady stosowania, 
– nr PN lub aprobaty technicznej. 
Materiał należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, zabezpieczonych przed 
działaniem mrozu. Okres przydatności dostosowania materiałów przechowywanych w oryginalnie 
zapakowanych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C wynosi zwykle 
ok. 12 miesięcy od daty produkcji.  
Materiał należy przewozić krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i wilgocią.  
 
4.3. Transport stali 
 
 Transport stali do naprawy skorodowanych prętów powinien odbywać się wg zasad podanych 
w STWiORB M.12.01.03.   
 
4.4. Transport i przechowywanie  zapraw naprawczych  
 
 Zaprawy do  napraw betonu należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, 
suchych, zabezpieczonych przed działaniem mrozu, w temperaturach od +5°C do +25°C. Okres 
przydatności do stosowania materiałów przechowywanych w oryginalnie zapakowanych 
nieuszkodzonych opakowaniach wynosi zwykle od 9 do 12 miesięcy. 
Zaprawy należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta krytymi środkami transportu, 
chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocią i mrozem. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca następujące dane: 
– nazwę i adres producenta, 
– nazwę wyrobu, 
– masę netto, 
– datę produkcji i okres przydatności do stosowania, 
– warunki przechowywania, 
– ogólne zasady stosowania, 
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– nr PN lub aprobaty technicznej, 
– nr i datę deklaracji zgodności.   
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie naprawy powierzchni betonowej za pomocą zapraw PCC wraz z przygotowaniem 
powierzchni do naprawy  należy wykonywać zgodnie z „Zaleceniami do wykonywania oraz odbioru 
napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych” [24]. 
Zaprawami niskoskurczowymi można uzupełniać ubytki na głębokość 2 ÷10 cm w kilku warstwach. W 
niektórych zestawach materiałów między warstwami zaprawy naprawczej stosuje się warstwę 
sczepną. Jednorazowa maksymalna grubość warstwy powinna być zgodna z zaleceniami producenta 
materiałów.   
Zaprawy PCC mogą być stosowane przy naprawach obiektów bez ich wyłączania z ruchu. Podczas 
układania zaprawy i w początkowej fazie jej wiązania należy wyeliminować ruch ciężki i dążyć do 
zminimalizowania drgań obiektu przez ograniczenie szybkości.   
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót  
  
Niniejsza STWiORB dotyczy zasad wykonywania napraw powierzchni betonowych za pomocą zapraw 
typu PCC. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze, 
2. przygotowanie podłoża i stali zbrojeniowej do nałożenia materiału naprawczego, 
3. nałożenie materiału naprawczego, 
4. roboty wykończeniowe. 

 
5.3. Roboty przygotowawcze 
 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub 
wskazań Inżyniera: 

– zlokalizować obszary do naprawy, 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

Do Wykonawcy należy również wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, 
pomostów roboczych i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia robót. 
 
 
5.4. Przygotowanie podło ża 
 
5.4.1. Warunki ogólne 
 Przed wykonaniem naprawy podłoże wymaga specjalnych przygotowań. Właściwe 
oczyszczenie ma decydujące znaczenie dla trwałości i jakości stosowanej naprawy. Podłoże 
podlegające naprawie powinno być jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowego, piasku, 
pyłów, olejów i tłuszczów, a także oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, 
skorodowanych, luźnych części betonu, starych powłok ochronnych i innych elementów 
pogarszających przyczepność. 
 W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace: 
– usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych 

zanieczyszczeń (w tym również chemicznych) mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych 
materiałów z powierzchnią naprawy. 

– usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw, 
 
5.4.2. Sposoby przygotowania podłoża przed nakładaniem materiałów naprawczych 
5.4.2.1.  Odkuwanie betonu 
 Przed nałożeniem materiałów naprawczych (zapraw PCC) należy usunąć skorodowany beton 
do tzw. „zdrowego betonu”, oczyścić powierzchnię naprawianą z wszelkich zanieczyszczeń  oraz 
wykonać roboty iniekcyjne (uzupełnienie fug).  
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 Odkuwanie skorodowanego betonu powinno odbywać się pod nadzorem Inżyniera. 
Dopuszczalna wielkość obszaru odkuwania betonu powinna być określona w projekcie naprawy i 
niedopuszczalne jest odkuwanie betonu na obszarze wykraczającym poza ten zakres bez konsultacji 
z Inżynierem. W przypadku konieczności odkucia betonu na znacznym obszarze, mogącym mieć 
wpływ na statykę konstrukcji obiektu lub jej poszczególnych elementów, należy przerwać roboty i 
powiadomić Inżyniera celem skonsultowania się z projektantem robót naprawczych. Należy również 
powiadomić bezzwłocznie Inżyniera i przerwać roboty przygotowawcze w przypadku natrafienia na 
stal sprężającą. Głębokość i kształt skucia powinny być ustalone na podstawie badań, określających 
m.in. głębokość karbonatyzacji, głębokość penetracji szkodliwych związków chemicznych, a także na 
podstawie badań wytrzymałościowych, określających wytrzymałość betonu. W przypadku degradacji 
betonu sięgającej znacznej głębokości, proces skuwania należy poprzedzić analizą statyczno-
wytrzymałościową, określającą czy skuwanie nie zagrozi bezpieczeństwu konstrukcji i ewentualnie 
wykonać niezbędne prace zabezpieczające. Linie wyznaczające krawędzie odkuć powinny być 
prostopadłe lub równoległe do osi naprawianego elementu. Krawędzie obszaru naprawianego należy 
podkuć (naciąć liniowo) pod kątem prostym. Minimalna głębokość podkucia wynosi 1 cm. 
 
5.4.2.2. Czyszczenie podłoża betonowego 
 Czyszczenie podłoża betonowego polega na usunięciu części luźnych, pyłów, olejów, mleczka 
cementowego i innych elementów obniżających przyczepność. Sposób oczyszczania należy 
dostosować do przewidywanych do wbudowania materiałów naprawczych, zgodnie z ich kartami 
technicznymi.  Do czyszczenia powierzchni należy stosować metodą strumieniowo-ścierną (np. 
piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie). Następnie oczyszczoną powierzchnię należy odpylić 
odkurzaczem przemysłowym lub przez zdmuchnięcie pyłu sprężonym powietrzem (sprężarki 
śrubowe). Miejsca zatłuszczone należy zmyć rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami.  
 
5.4.2.3.  Przygotowanie zbrojenia 
 Oczyszczone pręty zbrojeniowe należy pokryć materiałem antykorozyjnym za pomocą 
szczotki, pędzla lub rozpylacza.   Ilość i grubość warstw ochrony antykorozyjnej prętów oraz całość 
przebiegu procesu wbudowywania materiału musi odpowiadać wymaganiom producenta podanym w 
kartach  technicznych materiałów. Zwykle należy zastosować dwie warstwy o grubości          0,5 mm 
każda. Odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynosi zwykle od 4 do          5 godz. w 
temperaturze +20°C. Kolejne warstwy naprawy można nakładać po upływie czasu określonym przez 
producenta (zwykle od 4 do 5 godzin w temp. +20°C). 
 
5.4.2.5. Przygotowanie podłoża bezpośrednio przed nałożeniem zaprawy naprawczej -nakładanie 
warstwy sczepnej i środka antykorozyjnego 
 Przygotowanie warstwy sczepnej i środka antykorozyjnego do użycia musi być zgodne z 
zaleceniami producenta podanymi w karcie technicznej. Zwykle odpowiednią ilość wody wlewa się do 
mieszarki wolnoobrotowej i dodaje suchy składnik mieszając w mieszadłem wolnoobrotowym przez co 
najmniej 3 min., aż do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji śmietany.   Oczyszczone pręty 
zbrojeniowe należy pokryć środkiem antykorozyjnym przy pomocy średniej twardości szczotki, wałka 
lub rozpylacza. Ilość nakładanych warstw i odstęp czasowy  pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw 
powinny być zgodne z zaleceniami producenta.   
Przed wykonaniem warstwy sczepnej podłoże należy zwilżyć czystą wodą aż do nasycenia (chyba, że 
producent podaje inaczej w karcie technicznej). Warstwę sczepną należy nakładać szczotką, pędzlem 
lub natryskiem. Warstwa sczepna musi zostać dobrze wtarta w podłoże w celu osiągnięcia dobrego 
związania z podłożem. Ilość i grubość warstw oraz całość przebiegu procesu wbudowywania 
materiału musi odpowiadać wymaganiom producenta podanym w kartach  technicznych materiałów. 
Zwykle temperatura powietrza i podłoża w trakcie układania warstwy powinna wynosić  min. +5°C i 
max. +30°C.  Następne warstwy naprawcze powinny być układane na wilgotną warstwę sczepną 
metodą „mokre na mokre”, chyba że producent podaje inaczej w karcie technicznej materiału. 
Z  wykonania warstwy sczepnej Wykonawca sporządzi protokół. Wzór protokołu podano w załączniku  
4.  
 Jeżeli nie jest stosowana warstwa sczepna podłoże betonowe powinno być przygotowane do 
nałożenia zaprawy naprawczej zgodnie z zaleceniem producenta.  Zwykle powinno być ono  staranne 
nasączone wodą przez 3 dni poprzedzające betonowanie, aby suchy stary beton nie odciągał wody ze 
świeżej mieszanki, a także aby w jak największym stopniu zmniejszyć skurcz różnicowy między 
starym betonem a świeżą zaprawą. Bezpośrednio przed   nałożeniem zaprawy naprawczej nadmiar 
wody należy usunąć, aby powierzchnia była matowo-wilgotna. 
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5.5. Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC 
 
5.5.1. Warunki atmosferyczne 
 Jeżeli producent w karcie technicznej nie podaje inaczej, nakładanie zapraw naprawczych 
należy wykonywać przy temperaturach powietrza i podłoża: min. +5°C i max. +30°C. Podczas 
wykonywania prac naprawczych Wykonawca zobowiązany jest kontrolować wilgotność podłoża oraz 
temperaturę powietrza i podłoża. Parametry te muszą odpowiadać wymaganiom podanym w kartach 
technicznych, Polskich Normach lub aprobatach technicznych. Pomiary warunków atmosferycznych 
należy wykonywać co 3÷4 godziny i przy każdej odczuwalnej zmianie pogody. Wyniki pomiarów 
powinny zostać umieszczone w protokołach wykonania warstwy sczepnej i naprawy ubytków 
betonowych. 
 
5.5.2  Przygotowanie materiałów 
 Przed przystąpieniem do przygotowania materiałów należy sprawdzić zgodność materiału z 
dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną, stan opakowań i termin przydatności do 
stosowania.  
Jeżeli producent materiału nie przewiduje inaczej w karcie technicznej, materiały należy przygotować 
do aplikacji wlewając odpowiednią ilość wody do czystego naczynia, a następnie podczas mieszania, 
dodając suchą zaprawę. Aby ograniczyć napowietrzanie należy stosować wolnoobrotowe mieszadło 
mechaniczne, mieszając nie krócej niż                    3 minuty. Bezpośrednio  przed zastosowaniem, 
materiał powinien stanowić jednorodną mieszaninę, bez widocznych smug i pęcherzyków powietrza. 
 
5.6. Nakładanie zaprawy naprawczej 
 
5.6.1. Warunki ogólne 
 Roboty powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robót należy 
zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez producenta 
materiału. Zalecenia te zawarte są w kartach technicznych materiałów i opracowane przez jego 
producenta. Każdy z materiałów naprawczych ma swoją specyfikę stosowania i dla każdego materiału 
można określić nieco inne wymagania dotyczące warunków pogodowych, warunków przygotowania i 
wilgotności podłoża oraz warunków wykonywania kolejnych warstw. Ścisłe przestrzeganie zaleceń 
technologicznych producenta materiału ma decydujący wpływ na trwałość wykonywanych napraw.  
 
5.6.2. Nakładanie zaprawy naprawczej 
 Jeżeli producent nie przewiduje inaczej, zaprawę naprawczą należy nanieść na podłoże 
bezpośrednio po nałożeniu warstwy sczepnej, metodą „mokre na mokre”. W przypadku, gdy warstwa 
sczepna nie jest stosowana, zwykle wymagane jest zwilżenie powierzchni betonowej wodą i usunięcie 
jej nadmiaru, tak by powierzchnia podczas układania zaprawy była matowo-wilgotna.  
Zaprawę należy nanosić techniką wskazaną przez producenta w karcie technicznej. Zwykle nie 
stosuje się metod tynkarskich, materiał naprawczy należy nałożyć kielnią i ubytek  „wykleić” techniką 
„na wcisk” zaprawą, tak aby ją jak najsilniej dokleić do podłoża i zagęścić. Należy przy tym unikać 
nanoszenia nadmiaru materiału poza krawędzie rozkucia. Zaprawę należy dobrze zagęścić, unikając 
powstawania pustek. W sytuacji, gdy konieczne jest nałożenie kolejnej warstwy zaprawy naprawczej 
należy odczekać okres czasu wymagany przez producenta (zwykle 24 godziny) do momentu 
utwardzenia się warstwy poprzedniej, następnie nałożyć warstwę sczepną i na świeżą warstwę 
sczepną nałożyć zaprawę naprawczą.    
Jeżeli producent nie wymaga inaczej, powierzchni na której wykonano naprawę nie należy wygładzać 
na mokro. Po wstępnym związaniu i częściowym stwardnieniu zaprawy (około 1÷2 godzin) 
naprawianą powierzchnię należy delikatnie zatrzeć  packą pokrytą gąbką, filcem lub miękkim 
tworzywem syntetycznym. Nie wolno stosować siłowego zacierania „na ostro”. Wykonaną naprawę 
należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem poprzez przykrywanie folią lub brezentem 
systematycznie zraszanymi wodą. Nie wolno wykonanej naprawy skrapiać wodą i zagładzać do 
wypłynięcia mleczka cementowego, ani posypywać cementem. 
Uzupełnienie drobnych ubytków i wyrównanie powierzchni po naprawie ubytków należy wykonać 
warstwą wyrównawczą (zaprawą szpachlową) najwcześniej po 24 godzinach od zakończenia naprawy 
(chyba że producent podaje inaczej).  Zwykle przed nałożeniem szpachlówki podłoże należy lekko 
zwilżyć, tak aby było matowo-wilgotne. Szpachlówkę można nakładać za pomocą packi stalowej, 
drewnianej lub kielni. Zwykle wymagane jest nałożenie dwóch warstw. Pierwszą warstwę po ułożeniu 
należy lekko zatrzeć dla nadania jej szorstkości, druga warstwa stanowi ostateczne pokrycie 
powierzchni.  Nałożoną warstwę zaprawy wyrównawczej należy wygładzić np. wilgotną gąbką, nie 
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należy wygładzać zaprawy za pomocą kielni stalowej ani plastikowej. Należy przestrzegać grubości 
warstw, które można nakładać jednorazowo (zwykle około 3 mm). Jeżeli konieczne jest nałożenie 
grubszej warstwy zaprawę wyrównawczą należy nakładać w kilku warstwach. Należy przestrzegać 
okresu czasu pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw zaprawy wyrównawczej (około 24 godzin) oraz 
pomiędzy zaprawą wyrównawczą i powłoką ochronną (około 4 dni).   
 
5.7. Pielęgnacja naprawy 
 
 Jeżeli producent nie podaje inaczej, bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z 
wykonaniem naprawy powierzchni betonu należy chronić tę powierzchnię przed intensywnym 
nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej 
5°C i przegrzaniem powyżej 25°C przez czas określony przez producenta materiału w kartach 
technicznych. 
 
 5.7. Bezpiecze ństwo robót i ochrona środowiska 
 
 W czasie wykonywania robót należy chronić skórę i oczy przed zapyleniem. Należy używać 
ubrań, okularów i rękawic ochronnych.  Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa 
pracy podanych przez producenta. 
Materiał w stanie sypkim nie powinien dostać się do kanalizacji, gruntu ani wód gruntowych. Należy 
zawsze doprowadzić do związania resztek materiału przy użyciu około 15-20% wody. Materiał 
związany może być usuwany jak zwykły gruz betonowy.   
 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z 
wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w pkcie 2 lub przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 
 Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół wykonania naprawy 
powierzchni betonowej, w którym podaje wszystkie niezbędne informacje o warunkach 
atmosferycznych, stanie używanych materiałów, parametrach technologicznych wbudowania 
materiałów, ilości zastosowanych materiałów oraz wyniki badań wykonanych powłok.  
 
6.3. Kontrola jako ści materiałów 
 
 Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Za 
sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakości wbudowania odpowiada Wykonawca. 
 Akceptacja materiałów następuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku, 
aprobat technicznych i sprawdzeniu ich na zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności danej partii 
materiału z Polską Normą lub aprobatą techniczną, a także kartę techniczną materiału.  Na żądanie 
Inżyniera Wykonawca przedstawi aktualne wyniki badań materiałów wykonanych w ramach nadzoru 
wewnętrznego przez producenta. 
 Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić: 
– nr produktu, 
– stan opakowań materiału, 
– warunki przechowywania materiału, 
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– datę produkcji i datę przydatności do stosowania. 
 Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiałem Wykonawca powinien  ocenić jego wygląd. 
 Podczas przygotowywania materiałów do użycia należy sprawdzać zachowanie proporcji 
mieszania składników i zachowania czasu mieszania składników. Należy też kontrolować zachowanie 
czasu nakładania materiałów i odstępy czasowe pomiędzy układaniem kolejnych warstw. 
 
6.4. Kontrola przygotowania podło ża 
 
 Podłoże podlegające naprawie powinno być jednorodne, czyste, wolne od mleczka 
cementowego, piasku, pyłów, olejów i tłuszczów, a także oczyszczone z odstających grudek 
związanego betonu, skorodowanych, luźnych części betonu, starych powłok ochronnych i innych 
elementów pogarszających przyczepność. 
Jeżeli producent materiału nie podaje inaczej w karcie technicznej stosowanego materiału, 
przygotowane podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

– wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektów 
(elementów) powinna być nie mniejsza niż wynikająca z przyjętej klasy betonu, dla obiektów 
remontowanych powinna ≥ 25 MPa, 

– wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 [6] prawidłowo przygotowanego 
podłoża betonowego powinna wynosić: 

wartość średnia   ≥ 1,5 MPa, 
wartość minimalna   1,0 MPa. 
Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 25 m2 
powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 dla jednego 
obiektu.  
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża.  
 
6.5. Kontrola wykonania prac naprawczych 
 
 Kontrola wykonania prac naprawczych obejmuje: 
a) badanie wytrzymałości naprawy na odrywanie od podłoża, 
b) sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych naprawianego elementu, 
 
Ad a) Naprawione powierzchnie, po odpowiednim stwardnieniu zaprawy, Wykonawca powinien 
zbadać w obecności Inżyniera przez ostukiwanie. W przypadku złej przyczepności naprawy do betonu 
występuje specyficzny dźwięk. Badanie wytrzymałości wykonanej naprawy na odrywanie od podłoża 
należy wykonać wg  PN-EN 1542:2000 [6]. Należy wykonać co najmniej 1 pomiar na 25 m2 wykonanej 
naprawy, lecz nie mniej niż 5 dla elementu. Miejsca pomiarowe wskazuje Inżynier. Wartość średnia ze 
wszystkich pomiarów nie powinna być mniejsza niż 1,5 MPa, minimalna wartość pojedynczego 
pomiaru nie powinna być mniejsza niż 1,0 MPa, przy czym przełom musi przebiegać w betonie.  Jeżeli 
wartość pojedynczego pomiaru jest mniejsza niż 1,0 MPa wówczas należy wykonać dodatkowy 
pomiar obok, w miejscu również wskazanym przez Inżyniera. W przypadku, gdy dodatkowy pomiar 
spełni warunek minimalnej wytrzymałości na odrywanie i równocześnie wartość średnia ze wszystkich 
pomiarów nie będzie mniejsza niż 1,5 MPa, to można uznać, że warunek wytrzymałości na odrywanie 
został spełniony. Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy użyciu tej samej zaprawy, 
która była stosowana do napraw, zachowując wymagania technologiczne odnośnie jej stosowania. W 
czasie prac należy także dążyć do odtworzenia, w miejscu wykonywania naprawy, charakteru 
istniejącej faktury. 
Ad b) Sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych należy wykonać zgodnie z PN-S-
10040:1999 [14].  
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
  
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) naprawionej powierzchni betonu za pomocą zapraw 
PCC. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 

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

Odbiorowi robót podlegają: 
– zakres odkucia i przygotowanie podłoża, 
– wykonana warstwa naprawy. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– przygotowanie podłoża do wykonania naprawy, 
– przygotowanie zbrojenia - oczyszczenie i nałożenie materiału antykorozyjnego, 
– nałożenie warstwy sczepnej. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” . 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
– roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
– zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania 

robót, 
– przygotowanie podłoża do nakładania powłoki, 
– przygotowanie zbrojenia - oczyszczenie, ewentualne wzmocnienie i nałożenie materiału 

antykorozyjnego,  
– nałożenie warstwy sczepnej, 
– nałożenie zaprawy naprawczej, 
– nałożenie warstwy wyrównawczej, 
– pielęgnację naprawy, 
– wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych, niezbędnych do 

wykonania robót, 
– zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska, 
– wykonanie badań, 
– uporządkowanie miejsca robót. 

 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących   
 
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:  

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

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
niezaliczane do robót tymczasowych. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  5. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie 
wytrzymałości 

  6. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności 
przez odrywanie 

  7. PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych. Metody badań. Oznaczanie 
współczynnika rozszerzalności cieplnej 

  8. PN-EN 12617-4:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych. Metody badań. Część4: Oznaczanie 
skurczu i wydłużenia 

  9. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 

10. PN-B-01807:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zasady 
diagnostyki konstrukcji. 

11. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych 

12. PN-EN ISO 8501-
1:2008 

Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok 

13. PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, 
żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

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

10.2. Inne dokumenty 

15. Procedura IBDiM 
PB-TM-X1 

Badanie przyczepności zaprawy do napraw 
betonu    metodą „pull-off” 

16. Procedura IBDiM 
TWm-18/97 

Badanie przyczepności do zbrojenia zapraw 
modyfikowanych 

17. Procedura IBDiM SO-1 Badanie współczynnika liniowej rozszerzalności 
cieplnej dla zapraw modyfikowanych 

18. Procedura IBDiM SO-2 Badanie dynamicznego modułu sprężystości dla 
zapraw modyfikowanych 

19. Procedura IBDiM 
TWm-31/97 

Badanie skurczu i pęcznienia zapraw 
modyfikowanych 

20. Procedura IBDiM 
PBTM-1/12 

Badanie mrozoodporności zapraw budowlanych 

21. Procedura IBDiM SO-3 Badanie mrozoodporności zapraw budowlanych 
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M.29.00.00  ROBOTY PRZYOBIEKTOWE 
M.29.15.02  UMOCNIENIE SKARP I BRZEGÓW 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
umocnienia skarp i brzegów w ramach inwestycji: Remont przepustu drogowego pod ul. 
Rogowsk ą w m. Wodzisław Śląski  

 
1.2.  Zakres stosowania STWIORB  

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

 
1.3.  Zakres Robót obj ętych STWIORB 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1., 
związanych z dostarczeniem na budowę i ułożeniem elementów umocnienia skarp i brzegów, 
humusowaniem  w ramach przedmiotowej inwestycji. 

 

1.4.  Określenia podstawowe        
  
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4.1. Elementy prefabrykowane do umacniania skarp i dna – drobnowymiarowe prefabrykowane 
elementy z betonu żwirowego takie jak: 

– płyty ażurowe z otworami o wymiarach 58 x 58 x 7 cm wg karty nr 01.33 „Katalogu 
powtarzalnych elementów drogowych”, lub innego typu o minimalnej grubości 7cm. 

– betonowe elementy (kostki, płytki, itp.) nawierzchniowe różnych kształtów i wymiarów, zależnie 
od producenta (minimalna grubość 5cm). 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Kierownika Kontraktu. 

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

 
2.  MATERIAŁY 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIORB  
DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.1.  Prefabrykaty a żurowe  
 
Dokumentacja projektowa przewiduje użycie płyt ażurowych koloru szarego jako elementów do 
uzupełnienia umocnienia dna i brzegów cieku.  
Beton płyt ażurowych  powinien spełniać wymagania: 
- klasa betonu C 30/37 wg 206-1 
- nasiąkliwość betonu <5%  
- stopień wodoszczelności W6 
- stopień mrozoodporności F100 
- ścieralność na tarczy Boehmego nie większa 3,5 mm 
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 Powierzchnie elementów powinny być bez rys , pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być 
jednorodne, struktura zwarta.  
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą: 
 - dla długości i szerokości ± 3 mm, 
 - dla grubości   ± 5 mm. 
Powierzchnie boczne uważa się za płaskie względnie proste jeżeli nie występują odchylenia powyżej  
2 mm. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 
Pomiarów należy dokonywać zgodnie z PN-80/B-10021. 
 
2.2.. Podsypka cementowo-piaskowa i zaprawa do spoi n  
 
Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową: 
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego 

spełniającego wymagania PN-B-06712, 
- 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg 

PN-B-06711.  
 

2.2. Humusowanie z obsiewem 
 
Humus powinien być bez kamieni u zanieczyszczeń. Wybór gatunków traw należy dostosować do 
warunków miejscowych, rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Najodpowiedniejsze do tego są 
specjalne mieszanki traw o gęstym i drobnym ukorzenieniu. Opakowanie powinno mieć świadectwo 
kontroli siły kiełkowania. Nawozy sztuczne powinny być mieszanką zawierająca co najmniej  
10% azotu, 15% kwasu ortofosforowego i 10% węglanu potasowego albo podobnego składu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
3.  SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
Wszystkie roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
3.2.1 Przygotowanie podłoża 
 
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej należy użyć: 
− betoniarki wolnospadowe (przygotowanie podsypki), 
− ubijaki ręczne, wibratory płytowe (zagęszczanie podsypki), 
− inny niezbędny drobny sprzęt. 
 
3.2.1. Wbudowanie elementów umocnienia 
 
Wbudowanie elementów prefabrykowanych: 
− narzędzia brukarskie (układanie) 
− inny niezbędny drobny sprzęt (zwilżanie, zalewanie spoin, itp.) 
 

4.  TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  
4. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania umocnienia powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 

 
5.1. Umocnienie skarp i brzegów 
 
Umocnienie  należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową przez uformowanie powierzchni 
skarp z odpowiednim spadkiem (z ewentualnym dowozem gruntu spełniającym wymagania STWIORB 
M.11.01.04) i wykonanie umocnienia materiałami do umocnień na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 10 cm (materiały wg pkt  2). Podsypkę należy zwilżyć wodą, wyprofilować i zagęścić do 
wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,97. Następnie należy ułożyć płyty ażurowe z zachowaniem 
projektowanych podłużnych i poprzecznych pochyleń. Powierzchnia umocnienia powinna być równa i 
bez pofałdowań. W wykonanym umocnieniu nie mogą występować elementy popękane. Spoiny między 
elementami umocnień należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:2 wg pkt  2.2 Przed 
wypełnieniem spoin elementy umocnień należy zwilżyć wodą. Zaprawa cementowo-piaskowa powinna 
całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit  z elementami umocnień. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka.  
Otwory prefabrykatów należy wypełnić humusem i obsiać trawą oprócz otworów w dnie cieku które 
należy wypełnić pospółką.  
 
5.3.  Humusowanie z obsianiem traw ą 
 
Grubość pokrycia ziemią roślinna wynosi 5cm. Dla lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem 
naturalnym powierzchni skarp nacina się poziomo niewielkie rowki i bruzdy, co 0,5 – 1,0m i głębokości 
10 – 15 cm. Warstwę ziemi roślinnej należy odpowiednio zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
Po ukończeniu humusowania należy bezpośrednio przystąpić do obsiewu w celu zachowania 
najlepszych warunków kiełkowania. Do obsiewu należy używać mieszanki traw w ilości co najmniej 4 
kg na 100m2. W okresach suchych należy po obsiewie powierzchnie delikatnie bez wypłukiwania nasion 
połać wodą w godzinach popołudniowych.  
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWIORB M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

 
6.1.  Badania przed przyst ąpieniem do robót  

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych            
do wbudowania i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badania materiałów powinny 
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów w pkt 2. 
 

6.2.  Kontrola jako ści wykonania umocnienia 

− Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 0,97 określony zgodnie z BN-77/8931-12. 
− Grubość podsypki należy wykonać z tolerancją ±1 cm 
− Dokładność wykończenia powierzchni umocnienia kontroluje się łatą 3 metrową. Największe 

zagłębienie pod taką łatą nie może przekraczać 1 cm. 
− Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie może przekraczać 0,5 %. 
− Kontrolować sposób wypełnienia otworów prefabrykatu i wysiane traw 
Każdy materiał lub element przed wbudowaniem należy przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania – 
wraz z kompletem wymaganych dokumentów (Aprobat, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności 
dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych materiałów, w przypadku żądania 
ich przez Inżyniera itp.). 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 

7.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia płytami ażurowymi wraz z robotami 
towarzyszącymi, 1 m2  (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia przez humusowanie i obsianie. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWIORB M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWIORB jeżeli wszystkie badania 
i pomiary z uwzględnieniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWIORB dały pozytywne wyniki. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 
 

9.1. CENA JEDNOSTKOWA  
 

Cena jednostkowa obejmuje:  

– prace pomiarowe i przygotowawcze, 
– zakup i dostarczenie niezbędnych składników produkcji, 
– uformowanie powierzchni pod umocnienie  z dowozem gruntu, 
– wykonanie podłoża pod umocnienie, 
– rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej, 
– wykonanie umocnienia płytami ażurowymi, 
– wykonanie i pielęgnacja spoin, 
– wypełnienie otworów w prefabrykatach, 
– ułożenie humusu wraz z zagęszczeniem,  
– obsianie mieszanką traw,  
– nawożenie,  
– podlanie wodą i pielęgnacja,  
– ewentualny ponowny obsiew,  
– uporządkowanie miejsca pracy, 
– przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów, 
– oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 
Cena uwzględnia odpady i materiały pomocnicze. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów             
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów                    
i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe 

 
PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979 
Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002 r. 
Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego, Warszawa 1987 
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D.04.00.00  PODBUDOWY 
D.04.03.01  OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 

KONSTRUKCYJNYCH 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych w ramach zadania: Remont przepustu 
drogowego pod ul. Rogowsk ą w m. Wodzisław Śląski 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych STWiORB  
 
Roboty, których dotyczy STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni mające na celu uzyskanie 
wiązań międzywarstwowych  
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych należy wykonać przed ułożeniem każdej następnej 
warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno–asfaltowej. 
Oczyszczenia i skropienia wymagają zgodnie z zakresem w Dokumentacji Projektowej: 
• warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
• warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego  
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego    
• istniejące warstwy bitumiczne przed ułożeniem warstwy ścieralnej 
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
    Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
   Ogólne wymagania dotyczące materiałów i  ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB  
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 
 
Materiałami stosowanymi według zasad niniejszej STWiORB są: 
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2.2.1  do skropienia warstwy niebitumicznej  podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie ,powinna być stosowana kationowa emulsja asfaltowa przeznaczona do 
złączania warstw nawierzchni, zgodna z „ wymagania  techniczne . kationowe emulsje 
asfaltowe na drogach publicznych”, wt-3 emulsje asfaltowe, ibdim 

2.2.2 do skropienia warstw bitumicznych na bazie zwykłych asfaltów drogowych , powinna być 
stosowana asfaltowa emulsja kationowa przeznaczona do złączenia warstw nawierzchni 
zgodna z „ wymagania  techniczne. kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych ”, 
ibdim, warszawa 2009 

2.2.3 do skropienia warstw bitumicznych na bazie asfaltu modyfikowanego, powinna być stosowana 
kationowa emulsja asfaltowa a do złączenia warstw nawierzchni zgodna z „ wymagania  
techniczne. kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych”, ibdim, warszawa 2009 

    
2.3.  Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej s zybkorozpadowej i średniorozpadowej  
 
Asfaltowe emulsje kationowe szybko i średniorozpadowe powinny spełniać wymagania podane w 
tablicy 1. 
 
Tablica 1.  Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i średniorozpadowej do 
wykonania skropienia warstw nawierzchni. 
 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 
Wymagania 

szybkorozpadowa średniorozpadowa 
K1-50 K1-60 K2 

1. Zawartość asfaltu, % 45-55 58-62 50-70 
2. Lepkość wg Englera, 0E < 3 3-15 > 3 
3. Jednorodność ∅0,063 mm, % < 0,10 < 0,10 < 0,10 
4. Jednorodność ∅0,016 mm, % < 0,25 < 0,25 < 0,25 
5. Lepkość BTA ∅ 4 mm, s - - < 15 
6. Sedymentacja, % ≤ 8.0 ≤ 5,0 5,0 
7. Przyczepność do kruszywa, % ≥  85 ≥ 85 85 
8. Indeks rozpadu, g/100g < 90 < 90 < 80-130 

 
Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa powinna być wykonana z asfaltu rodzaju 50/70 lub twardszego.  
Nie należy stosować emulsji wykonanej z asfaltu rodzaju 160/220 lub miększego. 
Wymagania dla asfaltów wg PN-EN 12591:2004. 
 
2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia 
 
   Orientacyjne zużycie kationowej emulsji asfaltowej zgodnej z wymaganiami pkt.2 do skropienia 
warstw konstrukcyjnych powinno być takie, aby po odparowaniu wody z emulsji, ilości asfaltu wynosiły 
odpowiednio: 
- na warstwie podbudowy z kruszywa :0,5 ÷ 0,7 kg/m2 
- na warstwie asfaltowej – połączenie nowych warstw ( podbudowa , wiążąca ): 0,3 ÷ 0,5kg/m2 
- na nawierzchni asfaltowej –połączenie warstw  (wiążąca ,ścieralna ): 0,1 ÷ 0,3 kg/m2 
 
Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu  jej 
powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
2.5. Składowanie lepiszczy  
 
    Lepiszcza należy przechowywać w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostępem wody  i 
zanieczyszczeniem. 



MIASTO  
WODZISŁAW ŚLĄSKI 
UL. BOGUMIŃSKA 4 

44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI 

REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO POD 
UL.ROGOWSKĄ W M.WODZISŁAW ŚLĄSKI D.04.03.01 

 

Biuro Inżynierskie CONCEPT 113 

    Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości : 
• czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji, 
• temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż +30C. 
 

3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 
 
Do oczyszczenia warstw nawierzchni należy stosować następujący sprzęt: 
• szczotki mechaniczne (zaleca się urządzenia dwuszczotkowe z możliwością odpylania), 
• sprężarki, 
• zbiorniki z wodą, 
• szczotki ręczne, 
• inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
 
    Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarki wyposażonej w urządzenia pomiarowo-
kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów: temperatury, 
ciśnienia, obrotów pompy dozującej lepiszcze, prędkości poruszania się skrapiarki, ilości dozowanego 
lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10 % w stosunku  do 
ilości założonej. 
    Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak aby było możliwe 
zachowanie stałej temperatury lepiszcza.  
    Sprzęt użyty przez Wykonawcę do skrapiania winien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”   
pkt 4. 
 
4.2. Transport lepiszczy 
 
     Transport lepiszczy powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się 
stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji 
powinny  być przedzielone przegrodami na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda 
przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki 
przeznaczone do transportu powinny być czyste i nie zawierać resztek innych lepiszczy. Inne warunki 
transportowania lepiszczy wymagają akceptacji Inżyniera. 
 
4.3. Transport wody 
 
Transport wody powinien odbywać się w typowych czystych beczkowozach. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
 
     Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek 
mechanicznych, a w przypadku zatwierdzenia przez Inżyniera wody pod ciśnieniem. W miejscach 
trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. Zanieczyszczenia stwardniałe nie dające się 
usunąć mechanicznie, należy usunąć ręcznie za pomocą dostosowanego sprzętu. Na terenach 
niezabudowanych bezpośrednio przed skropieniem, nawierzchnię można oczyścić sprężonym 
powietrzem. 
 
5.3. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni 
 
     Oczyszczona warstwa nawierzchni przed skropieniem powinna być sucha. Skropienie można 
rozpocząć po akceptacji oczyszczenia przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przeprowadzi próbne skropienie w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i 
wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia  oraz 
uzyska akceptację Inżyniera. 
    Skropienie należy wykonać równomierną warstwą, w miejscach trudno dostępnych ręcznie przy 
użyciu węża  z dyszą rozpryskową. Wykonane skropienie nawierzchni należy pozostawić przez okres 
niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji. Wykonawca zabezpiecza skropioną powierzchnię,  do 
czasu położenia następnej warstwy nawierzchni. 
 
5.2.1. Skropienie warstwy niebitumicznej 
 
    Skropienie warstwy niebitumicznej należy wykonać emulsją średniorozpadową w ilości 0,5-0,7 
kg/m2 (w przeliczeniu na czysty asfalt). Ułożenie następnej warstwy nawierzchni może nastąpić po 24 
godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. 
 
5.2.2. Skropienie warstwy bitumicznej. 
 
Skropienie warstwy bitumicznej należy wykonać emulsją szybkorozpadową w ilości: 
- 0,3-0,5 kg/m2  (w przeliczeniu na czysty asfalt) dla powierzchni po sfrezowaniu i warstw 

podbudowy, 

- 0,1-0,3 kg/m2  (w przeliczeniu na czysty asfalt) dla powierzchni pomiędzy nowo układanymi 
warstwami wiążącą i ścieralną. 

Ułożenie następnej warstwy może nastąpić po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Sprawdzenie oczyszczenia 
 
    Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej dokładności wykonania tej  
czynności. 
 
6.3. Sprawdzenie jednorodno ści skropienia i zu życia lepiszcza 
 
    Jednorodność skropienia należy ocenić wizualnie, a kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza zaleca   
się przeprowadzić według metody podanej w opracowaniu „ Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie 
ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

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

 

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

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
    Odbiór oczyszczonej i skropionej warstwy nawierzchni podlega zasadom odbioru Robót 
zanikających określonych w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
    Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie dokumentów kontrolnych przedstawionych przez 
Wykonawcę w odniesieniu do jakości materiałów i wykonanych Robót według wymagań określonych 
w pkt. 2 i 5. 
   W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania Robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”  pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 m2  wykonania Robót obejmuje: 
-  przygotowanie Robót , ich oznakowanie i utrzymanie oznakowania, 
-  mechaniczne oczyszczenie ka żdej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewaniem  

wod ą lub u życiem spr ężonego powietrza, 
-  ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,-     
-  zakup, dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do 

wymaganej temperatury, 
-  skropienie warstwy lepiszczem w ilości określonej w STWiORB i uzgodnionej z Inżynierem, 
-  pokrycie emulsją powierzchni bocznych krawężników do wysokości układanych warstw, 
-  przeprowadzenie badań lepiszcza i ilości skropienia. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
10.1. Normy 
 
1 PN-EN 12591  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. 
2 PN-77/C-04014  Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkości względnej 

lepkościomierzem Englera 
3 PN-66/C-04400  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pobieranie próbek 
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4 PN-83/C-04523  Oznaczanie zawartości wody metodą destylacji 
5 PN-62/C-04132  Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów 

 
10.2.  Inne dokumenty 
 
1 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. 
2 Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, Instytut Badawczy Dróg i 

Mostów, Warszawa 1999. 
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D.04.00.00  PODBUDOWY 
D.04.04.02  PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
 
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot STWiORB 
 
    Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych 
wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  w ramach  realizacji 
zadania: Remont przepustu drogowego pod ul. Rogowsk ą w m. Wodzisław Śląski  
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB  
 
    STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót obj ętych STWiORB 
 
   Roboty ujęte w niniejszej STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie warstwy podbudowy : 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 pod: 
nową nawierzchnię jezdni zgodnie z lokalizacją i opisem określonym w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
    Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normą podstawową PN-S-06102:97, 
normami związanymi  i określeniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 
 
1.4.1     Mieszanka niezwi ązana - ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od 

d = 0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz 
warstw konstrukcji nawierzchni dróg. 
Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z 
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach. 

  
1.4.2. Kategoria  - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa łub mieszanki niezwiązanej, 

wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy 
kategoriami różnych właściwości. Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają, 
że nie jest wymagane badanie danej cechy. 

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

podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z 
kilku warstw o różnych właściwościach. 

 
1.4.4. Podbudowa zasadnicza  - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej 

leżących na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże. 
 
1.4.5. Kruszywo słabe  - kruszywo przewidziane do zastosowane w mieszance przeznaczonej do 

wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje 
się różnicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, 
przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do  
 

kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 (tabl. 5). O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw 
słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych. 
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1.4.6. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha nicznie  – jedna lub więcej 

warstw zagęszczonej mieszanki kruszywa, która stanowi warstwę nośną nawierzchni 
drogowej. 
 

1.4.7. Stabilizacja mechaniczna  – proces technologiczny polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
    Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB   
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaj stosowanych materiałów 
 
    Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni 
narzutowych, otoczaków, żwiru o ziarnach większych od 8 mm. 
    Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Materiałem do wykonania warstwy wzmacniającej pod konstrukcje nawierzchni jezdni należy stosować 
łupek przepalony. 
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do warstw 
podbudowy zasadniczej przedstawia tabl. 1. 
 

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 

Rozdział w 
PN-EN 
13242: 
2004 

Właściwość 

Wymagania wobec 
kruszywa do mieszanek 

niezwiązanych 
przeznaczonych do 

zastosowania w 
warstwie: 

Odniesienie 
do tablicy w 

PN-EN 
13242:2004 

Podbudowy zasadniczej 
KR-1 do KR-6 

4.1 - 4.2 Zestaw sit # 

0,063; 0,5; 1; 2;4; 5,6; 
8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 

45; 63 i 90 (zestaw 
podstawowy plus 

zestaw 1) 
Tabl. 1 

Wszystkie frakcje 
dozwolone 

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

GF80 
GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na sitach pośrednich wg 
PN-EN 933-1 

GTC20/15 Tabl. 3 

4.3.3 
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu 
wg PN-EN 933-1 

GTF10 
GTA20 Tabl. 4 

4.4. Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 FI50 Tabl. 5 
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a) maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości lub 

b) lub maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu 

SI55 Tabl. 6 

4.5 

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

C90/3 Tabl. 7 

4.6 
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1: 
a) w kruszywie grubym 

fDeklarowana Tabl. 8 
b) w kruszywie drobnym fDeklarowana 

4.7 Jakość pyłów 
Właściwość niezbadana na 

pojedynczych frakcjach, a tylko w 
mieszankach wg wymagań p.2.2 – 2.4 

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

LA40 Tabl. 9 

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

MDE Deklarowana Tabl. 11 

5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 
8 albo 9 

Deklarowana - 

5.5 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001, 
rozdział 7, 8 albo 9 (w zależności od frakcji) 

WcmNR 
WA242 ****) - 

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

ASNR Tabl. 12 

6.3 Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 SNR Tabl. 13 

6.4.2.1 
Stałość objętości żużla stalowniczego wg 
PN-EN 1744-1:1998. rozdział 19.3 

V5 Tabl. 14 

6.4.2.2 
Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 
1744-1:1998, p.19.l 

Brak rozpadu - 

6.4.2.3 
Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 

Brak rozpadu - 

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

Brak substancji szkodliwych w stosunku 
do środowiska wg odrębnych przepisów 

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

pogorszyć wyrób końcowy 

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

SBLA - 

7.3.3 
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg 
PN-EN 1367-1 − F1 Tabl. 18 

Załącznik C Skład materiałowy deklarowany  

Załącznik 
C, 

podrozdział 
C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 

76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w 
źródłach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. Jednak w odniesieniu do 
kruszyw sztucznych i odpadowych 

należy badać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza 

wartości dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów 

*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych 
wg p. 22.4; 2.2.5; 2.4.5; 2,5,4 

**) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
***) Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem KR-5 i KR-6 dopuszcza się 

jedynie kruszywa charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA < 35 
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****) w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność. 
 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem 
robót. Czas nie powinien być dłuższy niż 30 dni przed rozpoczęciem robót z użyciem tych materiałów, 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki 
materiałów. Wyniki badań laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawcę powinny dotyczyć 
wszystkich właściwości określonych w punkcie 2.2 niniejszej ST. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów do warstw podbudowy 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa   
 
Do warstw podbudowy z mieszanek niezwiązanych mogą być stosowane następujące mieszanki:- 
0/31,5; 0/63 
 
2.3.2  Zawartość pyłów 
 
Maksymalna zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy pomocniczej 
powinna spełniać wymagania kategorii podanej w tablicy 6. Zawartość pyłów należy oznaczać wg PN-
EN 933-1. 
W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i 
deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance, po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 
6. 
Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw 
do warstwy podbudowy pomocniczej. 
 
2.3.3  Zawartość nadziarna 
 
Określona według PN- EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać 
wymagania podane w tablicy 6. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w 
mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 
 
2.3.4  Uziarnienie 
 
Określone według PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw 
podbudowy pomocniczej powinny spełniać wymagania przedstawione na rysunkach od 8 do 10. 
Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na tych rysunkach. 
W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i 
deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej 
mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, mieści się w krzywych granicznych podanych na 
odpowiednich rysunkach 
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Rys. 8. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy-pomocniczej    

 
 

 
Rys. 9. Mieszanka niezwiązana 0/45 do warstwy podbudowy-pomocniczej 
 

 
Rys. 10. Mieszanka niezwiązana 0/63 do warstwy podbudowy-pomocniczej 
 
 
Oprócz wymagań podanych na rysunkach od 8 do 10, wymaga się, aby 90 % uziarnień 
mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii  podanych 
w tablicach 2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek. 
 
Tabela 2  Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie 
zdeklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej 
mieszanki .Jeśli mieszanka zawiera nadmierna zawartość ziaren słabych , wymaganie dotyczy 
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora. 
 
Mieszanka 
niezwiązana 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 
Tolerancja przesiewu przez sito (mm), %(m/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 
0/31,5 ±5 ±5 ±7 ±8 - ±8 - ±8 - - 
0/45 ±5 ±5 ±7 - ±8 - ±8 - ±8 - 
0/63 - ±5 ±5 ±7 - ±8 - ±8 - ±8 

 
Kruszywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanki powinna nie tylko mieścić się w 
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odpowiednich krzywych uziarnienia (9-11) ograniczonych przerwanymi liniami (SDV) z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2,ale powinna spełniać także 
wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3. 
 
Tabela 3 Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych - różnice w przesiewach 
podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek 
 
 
 

Miesz
anka 
 

Minimalne i maksymalne zawartości frakcji w mieszankach 
[różnice przesiewów w %(m/m) przez sito(mm)] 

 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 
 min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - 
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 

 
2.3.5 Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność 
 
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów pomocniczych powinny spełniać 
wymagania wg tablicy 6. 
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odnośnie 
wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora według PN EN 13286-2 . 
Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do 
podbudowy pomocniczej, o ile szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne nie przewidują tego. 
 
2.3.6 Zawartość wody 
 
Zawartość wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiadać wymaganej 
zawartości wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2, w 
granicach podanych w tablicy 6. 
 
2.3.7 Wartość CBR 
 
Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej należy wykonać na mieszance 
zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia Is=l ,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. 
CBR oznaczyć wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg tablicy 6. 
 
2.3.8 Istotne cechy środowiskowe 
 
Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie mieszanek z 
kruszyw naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie 
oddziaływają szkodliwie na środowisko. Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich mieszankach. W przypadku 
stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych zasad np. 
kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się zachowanie 
ostrożności. Przydatność takich kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być oceniona zgodnie z 
wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach wątpliwych należy uzyskać ocenę takiej 
mieszanki przez właściwe jednostki. 
 
2.4. Wymagania wobec mieszanek do warstw podbudowy zasadniczej  
 
2.4.1 Postanowienia ogólne 
 
Do warstw podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwiązanych mogą być stosowane 
następujące mieszanki:  0/31,5; 0/45; 0/63 
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2.4.2 Wymagania wobec odporności kruszyw z recyklingu na działanie mrozu 
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy pomocniczej, podane w 
tablicy 6, odnośnie wrażliwości na mróz warstw z mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiału po 
pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie Proctora według PN EN 13286-2 . 
 
2.4.3 Zawartość pyłów 
 
Maksymalna zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do 
warstwy podbudowy zasadniczej, powinna spełniać wymagania kategorii podanej w tablicy 6.    
Zawartość pyłów najeży oznaczać wg PN-EN 933-1. 
W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również 
badać i deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej 
mieszance, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, powinna również spełniać 
wymagania podane w tablicy 6 
Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w 
mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej. 
 
2.4.4 Zawartość nadziarna 
 
Określona według PN- EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna 
spełniać wymagania podane w tablicy 6. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość 
nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 
 
2.4.5 Uziarnienie 
 
Określone według PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do 
warstw podbudowy zasadniczej muszą spełniać wymagania przedstawione na rysunkach od 11 do 13. 
W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i 
deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej 
mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, mieści się w krzywych granicznych podanych na 
odpowiednich rysunkach (11-13). 
Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na tych rysunkach 

 
Rys. 11. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej 
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Rys. 12. Mieszanka niezwiązana 0/45 do warstwy podbudowy zasadniczej 
 

 
 
Rys. 13. Mieszanka niezwiązana 0/63 do warstwy podbudowy zasadniczej 
 
Oprócz wymagań podanych na rysunkach od 11 do 13, wymaga się, aby 90 % uziarnień mieszanek 
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 
4 i 5, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek. 
 
Tabela 4 Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z 
deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej 
mieszanki .Jeśli mieszanka zawiera nadmierna zawartość ziarn słabych , wymaganie dotyczy 
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
 
Proctora.Mieszanka 
niezwiązana 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 
Tolerancja przesiewu przez sito (mm), %(m/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 
0/31,5 ±5 ±5 ±7 ±8 - ±8 - ±8 - - 
0/45 ±5 ±5 ±7 - ±8 - ±8 - ±8 - 
0/63 - ±5 ±5 ±7 - ±8 - ±8 - ±8 

 
Kruszywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanki powinna nie tylko mieścić się w 
odpowiednich krzywych uziarnienia (12-14) ograniczonych przerwanymi liniami (SDV) z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2,ale powinna spełniać także 
wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3. 
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Tabela 5 Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych - różnice w przesiewach 
podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek 

 
2.4.6  Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność 
 
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny spełniać 
wymagania wg tablicy 6. 
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnośnie 
wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora według PN EN 13286-2 . 
Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do 
podbudowy zasadniczej, o ile szczegółowe rozwiązania nie przewidują tego. 
 
 
2.4.7 Zawartość wody 
 
Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie 
wbudowywania i zagęszczania określonej metodą Proctora według PN-EN 13286-2, w granicach 
podanych w tablicy 6. 
 
2.4.8 Wartość CBR 
 
Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej należy wykonać na mieszance 
zagęszczonej metodą Proctora do wskaźnika zagęszczenia Is=l,0 i po 96 godzinach przechowywania 
jej w wodzie. CBR oznaczyć wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg tablicy 6. 
 
2.4.9 Istotne cechy środowiskowe 
 
Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie 
mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które 
nie oddziaływają szkodliwie na środowisko. Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich mieszankach. W przypadku 
stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku, do których brak jest jeszcze ustalonych zasad np. 
kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się zachowanie 
ostrożności. 
Przydatność takich kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być oceniona zgodnie z wymaganiami w 
miejscu ich stosowania. W przypadkach wątpliwych należy uzyskać ocenę takiej mieszanki przez 
właściwe jednostki. 
 
2.5.  Źródła poboru materiałów 
 
    Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Inżyniera. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca powinien dostarczyć 
Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych kruszywa łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia. 

 

3. SPRZĘT 

 

Miesz
anka 

 

Minimalne i maksymalne zawartości frakcji w mieszankach 
[różnice przesiewów w %(m/m) przez sito(mm)] 

 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 
 min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - 
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 
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3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania Robót 
 
     Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy stosować 
sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę.                    
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednolitej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

- równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki i sprzętu drobnego, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 

trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne. 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
 
4.2.  Transport  materiałów 
 
    Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem, 
zawilgoceniem oraz rozsegregowaniem frakcji . 
 
 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 
       Ogólne zasady  wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Przygotowanie podło ża 
 
     Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie do niej cząstek gruntu   
wykonanym wg STWiORB D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” oraz 
warstwie odcinającej z geowłókniną wg STWiORB D.0402.02. 
    Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte w sposób uzgodniony z 
Inżynierem. 
    Podbudowa powinna być wytyczona zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
    Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach do niej równoległych lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia Robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 
     Mieszanka kruszywa o uziarnieniu ciągłym, mieszczącym się w wymaganych krzywych 
granicznych i o wilgotności optymalnej, może być przygotowywana bezpośrednio w kamieniołomie. W 
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innym przypadku mieszankę należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących 
otrzymanie wymaganej ciągłości uziarnienia. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4.  Rozkładanie mieszanki kruszywa 
 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana warstwami o jednakowej grubości, takiej aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Układana warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie układania następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera. Kruszywo w miejscach w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed 
zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 
 
5.5.  Zagęszczanie 
 
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez 
wałowanie.  
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją: 
- 2 % + 1 %, określonej wg met. II Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481:1988. Materiał nadmiernie 
nawilgocony powinien zostać osuszony przez spulchnienie rozłożonej warstwy i jej napowietrzenie. 
Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 
osuszyć. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej 
powierzchni. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy. 
Kontrolę zagęszczenia ułożonej warstwy podbudowy należy przeprowadzać metodą obciążeń płytą 
VSS ∅ 300 mm. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić dla jezdni głównej Is ≥ 1,03,  dla chodników Is ≥1,00. 
Stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1, powinien wynosić Io ≤ 2,2. 
Oznaczanie modułów odkształcenia dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie należy wykonywać w oparciu o normę PN-S-02205:1998 z uwzględnieniem wymagań 
jakie podaje „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych” GDDP 1998 
(część 2. Załącznik, pkt 2.4.4.) w zakresie stopni obciążenia. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana  
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót. 
 
 

6. KONTROLA ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści Robót 
 
Ogólne zasady  kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do Robót 
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Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw na 
reprezentatywnych próbkach. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 
2.3.niniejszej STWiORB, a wyniki należy przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania. 
 
6.3. Badania w czasie budowy 
 
6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań w czasie wykonywania warstwy podbudowy 

z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
 

 
 

Lp. 

 
 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba 

badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia podbu- 
dowy przypadająca 

na jedno badanie /m2/ 
1 Uziarnienie mieszanki 

2 600 
2 Wilgotność mieszanki 
3 Zagęszczenie warstwy 1 próbka na 500m2 
4 Badanie właściwości kruszywa  wg tab. 1, 

pkt 2.3.2 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

 
6.3.2 Uziarnienie mieszanki 
 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 
Uziarnienie kruszywa, wilgotność oraz zawartość zanieczyszczeń obcych należy sprawdzać na 
próbkach pobranych w sposób losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem.  
Badania pełne kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości powinny być przeprowadzone 
przez Wykonawcę, przed rozpoczęciem Robót, w przypadku zmiany źródła poboru materiałów oraz w 
innych przypadkach w uzgodnieniu z Inżynierem. 
 
6.3.3 Wilgotność mieszanki 
 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481:88 (metodą II), z tolerancją: + 10 %;  - 20 %. 
Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5:2001. 
 
6.3.4 Zagęszczenie podbudowy 
 
Zagęszczanie warstwy podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg PN-S-02205:1998 i nie rzadziej niż 
raz na 5000 m2, lub według poleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2. 
 
6.3.5 Właściwości kruszywa 
 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera. 
 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.1 Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
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Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 
3. 
 
Tablica3.  Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa  
stabilizowanego mechanicznie. 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m  

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

w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2. 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy wg pkt. 6.4.8.: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 100 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 100 m 

 
*/ Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać  
    w punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2 Szerokość podbudowy 
 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż:  + 10 cm; - 5 cm. 
 
6.4.3 Równość podbudowy 
 
Równość podłużną i poprzeczną podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-
04. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm. 

 
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 
 
Rzędne należy sprawdzać w osi jezdni i na krawędziach podbudowy. Różnice pomiędzy rzędnymi 
wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać: + 1 cm; - 2 cm. 
 
6.4.6 Ukształtowanie osi podbudowy 
 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 
 
6.4.7 Grubość podbudowy  

 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10 %, 
- dla podbudowy pomocniczej: + 10 %; - 15 %. 
 
6.4.8 Nośność podbudowy 

 
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02, 
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- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06. 
 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
 
6.5.1 Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w  
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2 Niewłaściwa grubość podbudowy 

 
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 Inżyniera, 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, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3 Niewłaściwa nośność podbudowy 

 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie Roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, uzgodnione z Inżynierem. 
Koszty tych dodatkowych Robót poniesie Wykonawca podbudowy.  
 
 

7. OBMIAR  ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową  jest m2 /metr kwadratowy/ wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty wymienione w STWiORB podlegają zasadom odbioru Robót zanikających. Odbiór podbudowy 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez 
hamowania postępu Robót.  
Roboty poprawkowe wynikłe z niewłaściwego wykonania Wykonawca przeprowadzi na własny koszt, 
w terminie i zakresie ustalonym z Inżynierem. 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 

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

10. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 
Cena 1 m2 wykonanej podbudowy obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża, 
- zakup materiałów i ich transport, 
- przeprowadzenie badań materiałów i opracowanie składu mieszanki, 
- przygotowanie mieszanki zgodnie z receptą, 
- dostarczenie mieszanki na budowę, 
- rozłożenie mieszanki, 
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w STWiORB, 
- utrzymanie podbudowy w czasie Robót. 

 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
11.1. Normy 
 

1. PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
2. PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
3. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
4. PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

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

organicznych. 
6. PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 
7. PN-EN 933-2:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 
8. PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 
9. PN-EN 933-8:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część8: Ocena zawartości 

drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. Załącznik A. 
10. PN-EN 1097:2:2000  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie. 
11. PN-EN 1097-5:2001  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
12. PN-EN 1097-6:2002 (wraz z późniejszymi poprawkami). Badania mechanicznych i fizycznych 

właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
13. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.    Załącznik B. 
14. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
15. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą. 
16. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
11.2. Inne dokumenty 

 
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998 



D.04.04.02 REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO POD 
UL.ROGOWSKĄ W M.WODZISŁAW ŚLĄSKI 

MIASTO  
WODZISŁAW ŚLĄSKI 
UL. BOGUMIŃSKA 4 

44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI 
 

132 Biuro Inżynierskie CONCEPT 

 
 
 
 



MIASTO  
WODZISŁAW ŚLĄSKI 
UL. BOGUMIŃSKA 4 

44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI 

REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO POD 
UL.ROGOWSKĄ W M.WODZISŁAW ŚLĄSKI D.04.07.01 

 

Biuro Inżynierskie CONCEPT 133 

 
D.04.00.00  PODBUDOWY 

D.04.07.01  PODBUDOWA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO 

 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot STWiORB 
 
     Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące Robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z betonu asfaltowego w ramach realizacji zadania : Remont przepustu drogowego pod 
ul. Rogowsk ą w m. Wodzisław Śląski 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
    STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót obj ętych STWiORB 
 
       Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych  z 
wykonywaniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego  AC  22 P . 
Lokalizacje zgodnie z Dokumentacją Projektową i kontrolą Inżyniera. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa z betonu asfaltowego  – warstwa zagęszczonej mieszkanki mineralno-

asfaltowej, która stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 
 

1.4.2. Beton asfaltowy WMS  – mieszanka betonu asfaltowego o wysokim module sztywności, 
ułożona i zagęszczona. 

 

1.4.3. Podło że pod warstw ę asfaltow ą – powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy  
z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 
1.4.4. Asfalt upłynniony  – asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

 
1.4.5. Emulsja asfaltowa kationowa  – asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 

asfaltu  w wodzie. 
 
1.4.6  Symbole – 
  
- AC P  - beton asfaltowy do warstwy podbudowy 
- AC W - beton asfaltowy do warstwy wiążącej 
     Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i 
z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
      Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
 



D.04.07.01 REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO POD 
UL.ROGOWSKĄ W M.WODZISŁAW ŚLĄSKI 

MIASTO  
WODZISŁAW ŚLĄSKI 
UL. BOGUMIŃSKA 4 

44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI 
 

134 Biuro Inżynierskie CONCEPT 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
     Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w STWiORB  
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Materiały do warstwy podbudowy z betonu asfalt owego AC 22P 
 
Tablica 1 

Materiał 
Kategoria ruchu 

KR3 – KR4 
Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze 
D,[mm] 

22 

Lepiszcze asfaltowe 35/50 
Kruszywa mineralne WT-1 2010  
 
2.3. Kruszywo 
 
        Do mieszanki AC 22P należy stosować kruszywo mineralne wg wymagań zgodnych z normą PN-
EN 13043:2004 i WT-1, podanych w tablicy 1 o uziarnieniu wg tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego 
Lp. Właściwości kruszywa  KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR6 

1. Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niższa 
niż: 

GC 85/20 GC 85/20 GC 85/20 

2. Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż 
wg kategorii 

G 20/17,5 G 20/17,5 G 20/17,5 

3. Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria nie 
wyższa niż: 

f 2 

4. Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub -4; kategoria 
nie wyższa niż 

FI 50 lub 
SI 50 

FI 30 lub 
SI 30 

FI 30 lub 
SI 30 

5. Procentowa zawartość ziaren o pow. przekruszonej 
i łamanej 
wg PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 

C 
Deklarowan
a 

C 50/30 C 50/30 

6. Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 
1097-2, rozdz. 5, kategoria nie wyższa niż: 

LA50 LA40 LA40 

7. Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
8. Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta 
9. Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz.7,8,9 WA24 deklarowana  
10. Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, kategoria nie 

wyższa niż: 
                    F 4 

11. „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, 
kategoria: 

                   SB LA 

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

deklarowana przez producenta 

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

              m LPC 0,1 
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2.4. Wypełniacz 
 
Tablica -. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 
 

Właściwości wypełniacza Wymagania w zależności od 
kategorii ruchu 
KR1- KR2 KR3- KR4 KR5-KR6 

Uziarnienie według PN-EN 933 – 10: Zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 
13043 

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

MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż 1% (m/m) 
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta 
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 
wypełniaczu według PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: V28/45 
Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1, 
wymagana kategoria: ΔR&B8/25 
Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, 
kategoria nie wyższa niż: WS10 
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym 
według PN-EN 196-2, kategoria nie niższa niż: CC70 
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 
mieszanym, wymagana kategoria: Ka Deklarowana 
„Liczba asfaltowa „ według PN-EN 13179-2, wymagana 
kategoria  BNDeklarowana 
 
2.5. Środki polepszaj ące adhezj ę asfaltu do kruszywa 
 
Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywać odpowiednie 
powinowactwo fizykochemiczne ,gwarantujące odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do 
kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody. Mogą być stosowane 
gotowe środki adhezyjne lub wypełniacz mieszany. 
Decyzję o zastosowaniu środka adhezyjnego (lub wypełniacza mieszanego) podejmuje się po 
przeprowadzeniu przez Wykonawcę badań laboratoryjnych przyczepności asfaltu do kruszywa. Ocenę 
przyczepności należy określić na podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda A na wybranej 
frakcji mieszanki mineralnej. Przyczepność lepiszcza do kruszywa powinna wynosić co najmniej 80% 
po 6 godzinach badania. 
W przypadku negatywnego wyniku badania wg PN-EN 12697-11, metoda A, w celu poprawy 
powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa należ stosować środki poprawiające adhezję lub 
wypełniacz mieszany. Mieszanka mineralno asfaltowa z dodatkiem środka adhezyjnego musi spełniać 
wymagania wobec ITSR zgodnie z tablicami 3.2 lub 3.3. 
 
2.5.1. Środki adhezyjne 
 
Środek adhezyjny, (jeżeli zastosowany), dodawany jest do asfaltu, a jego ilość powinna być 
dostosowana do konkretnej pary kruszywo-lepiszcze. 
Należy użyć środek, którego przydatność została potwierdzona podczas wcześniejszych zastosowań 
z takim samym rodzajem kruszywa (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1). Potwierdzenie przydatności polega na 
przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnych referencji od zarządów dróg, na których zastosowano 
środek adhezyjny z takim samym rodzajem kruszywa pod względem petrograficznym lub 
przedstawienie odpowiednich wyników badań potwierdzających poprawne działanie. 
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Przedstawiane dokumenty muszą zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli nie jest 
możliwe udokumentowanie wcześniejszych, pozytywnych zastosowań, należy stosować środek, do 
którego została wydana Aprobata Techniczna IBDiM. 
Sposób dozowania środka adhezyjnego powinien gwarantować poprawne jego wprowadzenie do 
lepiszcza asfaltowego.   
Inżynier  powinien zaaprobować przedstawiony przez Wykonawcę sposób dozowania. 
 
2.5.2. Wypełniacz mieszany 
 
W przypadku stosowania wypełniacza mieszanego (z wodorotlenkiem wapnia) -należy określić sposób 
jego dozowania i sposób ten musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Mieszanka 
mineralno-asfaltowa z wypełniaczem mieszanym musi spełniać wymagania wobec ITSR zgodnie z 
tablicami 3.2 lub 3.3. 
 
2.6. Dostawy materiałów 
 
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Do obowiązku Wykonawcy należy 
takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki AC22, aby zapewnić 
nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej. 
 
2.7. Składowanie materiałów 
 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 
Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i użyte do ich wykonania materiały 
wykluczają możliwość zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny być wyposażone w automatycznie 
sterowane urządzenia grzewcze olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza się ogrzewania 
zbiornika asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy oraz przewody doprowadzające asfalt do 
otaczarki powinny być izolowane termicznie i być wyposażone w automatyczny system grzewczy 
zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancją ± 5 °C oraz w układ cyrkulacji asfaltu. Zaleca 
się  stosowanie izolowanych termicznie metalowych zbiorników pionowych, wyposażonych w 
elektryczny system grzewczy. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
o wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, której wydajność musi zapewnić zapotrzebowanie na mieszankę do budowy 
realizowanej bez postoju sprzętu rozkładającego i zagęszczającego. Dozowanie składników 
mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być wagowe. 

o rozkładarek do wbudowywania i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajności 
skorelowanej z wydajnością otaczarki, wyposażonych w: 

        - automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą oraz 
grubością, 
       -  elementy wstępnie zagęszczające gorącą mieszankę (listwy ubijające i belki wibrujące) wraz ze 
sprawną regulacją częstotliwości i amplitudy drgań, 

 - urządzenia do podgrzewania elementów roboczych układarki, · 
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o  skrapiarek, · walców stalowych lekkich, średnich i ciężkich, małych walców wibracyjnych o 
szerokości do 1 m, ubijaków, płyt wibracyjnych. 

o   walców ogumionych ciężkich z centralną regulacją ciśnienia w oponach, 
o samochodów samowyładowczych z przykrywanymi skrzyniami samowyładowczymi lub 

izolowanymi termicznie (tzw. termosów). 
Rodzaj sprzętu i technologię wbudowania warstwy podbudowy Wykonawca winien uzgodnić 
z Inżynierem. 

 
 
 
 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport materiałów 
 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przeładunku wypełniacz należy 
chronić przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
 
4.2. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi, wyposażonymi  
w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
 
W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinien być większy niż 
10 % temperatury tej mieszanki w chwili załadunku z jednoczesnym spełnieniem warunków 
zachowania temperatury wbudowania. Czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej od momentu 
załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki  
 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki 
mineralnej AC22 do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego oraz minimalne zawartości asfaltu 
podano w tablicy 3.1. 
UWAGA: podana minimalna zawartość asfaltu Bmin dotyczy AC o referencyjnej gęstości mieszanki 
mineralnej równej 2,65 Mg/m3. W przypadku, gdy mieszanka mineralna charakteryzuje się inną 
gęstością należy do Bmin zastosować współczynnik korygujący α wg wzoru: 

α = 2,65/ r 
- gęstość objętościowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr sześcienny 
(Mg/m3), określona zgodnie z normą EN 1097-6. 
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Tablica 3.1. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy z betonu 
asfaltowego AC 22P oraz minimalne zawartości asfaltu (% masy przechodzącej przez sito) 

Lp Wymiar oczek sit # mm; przechodzi % Kategoria ruchu         
KR3-KR6 

1 31,5 100 
2 22,4 90-100 
3 16 65-90 
4 11,2 - 
5 8 42-68 
6 5,6 - 
7 2 15-45 
8 0,125 4-12 
9 0,063 4-8 

10 Zawartość asfaltu Bmin 3,8 
 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 
wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w wybranej tablicy tablicy 3.2. lub 
3.3, w zależności od miejsca wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej. Wykonana warstwa z 
betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane odpowiednio w tablicy 3.2.lub 3.3. Lp. 4-5 
 
Tablica 3.2. Wymagania wobec projektowanego betonu asfaltowego AC 22 oraz warstwy podbudowy , 
KR3 ± KR4 
 
Właściwość  Warunki zagęszczenia 

wg PN-EN 13108-20 
Metoda i warunki 
badania 

Wymiar mieszanki  

AC22P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni  

C.1.3,ubijanie, 
2x75 uderzeń,  

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

 
Odporność na 
deformacje trwałe a) 

 
C.1.20,wałowanie 

P98 – P10 
 

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

 
WTSAIR1,0 
PRDAIR Deklarowana 

 
Odporność na 
działanie wody 

 
C.1.1,ubijanie 
2x35 uderzeń 

PN-EN12697-12, lecz 
przechowywanie w 
40°C z jednym cyklem 
zamrażania b), 
badanie w 25°C 

 
ITSR70 

 

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

- 
 

PN-EN 13108-20, 
załącznik 
C.5 

 
    4.0 -10.0 

a) Grubość płyty: AC22 60mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania 
podano w znaczniku 1 - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się w oparciu o receptę zatwierdzoną 
przez Inżyniera.  
Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować w otaczarce o mieszaniu cyklicznym 
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
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Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane. Tolerancje 
dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, lecz nie więcej niż ± 2% w 
stosunku do masy składnika. 
 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5 °C. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być 
wyższa o więcej niż 30 °C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Temperatura mieszanki mineralno – asfaltowej powinna wynosić:  

· z asfaltem   35/50 od 155°C do 195 °C. 
Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawić deklaracje 
zgodności. Deklaracja powinna zawierać: 

- nazwę i adres producenta oraz miejsce produkcji, 
- opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.) 
- warunki, którym odpowiada wyrób tj. odniesienie do niniejszych wymagań oraz 
obowiązujących norm, 
- szczególne warunki stosowania, 
- numer dołączonego certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji 
- nazwisko, stanowisko osoby upowa2nionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta. 

Do deklaracji powinien być dołączony certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla produkcyjnego 
poziomu zgodności wytwórni (PPZ) klasy B. 
Do warstwy podbudowy dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni 
pod warunkiem skoordynowania ze sobą deklarowanych przydatności mieszanek (typ, rodzaj 
składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych różic w ich składzie: 

− zawartość lepiszcza: 0,3% m/m 
− zawartość kruszywa drobnego: 3,0% m/m 
− zawartość wypełniacza: 1,0% m/m. 

 
5.4.  Wbudowywanie warstwy 
 
5.4.1. Przygotowanie podłoża i połączenia międzywarstwowe 
 
Podłoże pod warstwę podbudowy nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, 
równe i bez kolein. Przed ułożeniem warstwy podbudowy, warstwy niżej leżące powinny być 
oczyszczone i skropione emulsją asfaltową. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Przygotowanie podłoża wykonać zgodnie z 
wymaganiami w WT „Wytyczne do związania międzywarstwowego oraz połączeń i grubości pakietów 
warstw 2009” 
 
5.4.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura powietrza w ciągu 
ostatniej doby była nie niższa od 0 °C. Temperatura powietrza w czasie robót powinna wynosić nie 
mniej + 5 °C. W przypadku konieczności wbudowywania mieszanki na podłożu o temperaturze poniżej 
0 °C. Wykonawca powinien rozważyć zastosowanie dodatków ułatwiających zagęszczanie albo 
zastosowanie samobieżnej maszyny z dodatkowym mieszaniem dostarczanej mieszanki ustawionej 
między rozkładarką a samochodami dostarczającymi mieszankę na budowę. Nie dopuszcza się 
układania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej powierzchni, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru. 
 
5.4.3. Próba technologiczna i odcinek próbny 
 
Jeżeli Inżynier uzna za konieczne wykonanie odcinka próbnego to, co najmniej 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
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- stwierdzenia, czy użyty sprzęt jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 
koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubości warstwy, 
- określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich samych materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonania warstwy. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu i o długości uzgodnionej z Inspektorem 
Nadzoru. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest wykazać, że jest w stanie uzyskać 
wymagane zagęszczenie warstwy. 
Odcinek próbny należy wykonywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. W przypadku 
posiadania przez Wykonawcę udokumentowanych pozytywnych doświadczeń z tą samą mieszanką 
betonu asfaltowego (taki sam skład mieszanki mineralno-asfaltowej) wykonywanie odcinka próbnego 
nie jest wymagane. 
 
5.4.4. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego 
 
         Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść 
walców gwarantującym uzyskanie prawidłowego zagęszczenia. 
         Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna mieścić się w przedziale 
minimalnych i maksymalnych wartości temperatury mieszanki podanych w p.5.3 . 
Wykonawca może ustalić, w porozumieniu z Inspektor Nadzoru, inną temperaturę zagęszczania na 
podstawie wyników uzyskanych podczas wykonywania odcinka próbnego. 
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik 
zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 4 tablicy 
3.2 lub 3.3, zależnie od miejsca wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z 
dziennej działki roboczej powinny być równo obcięte, pokryte materiałem wg pkt. 2.3 i zabezpieczone 
listwa przed uszkodzeniem. 
W przypadku rozkładania mieszanki połowa warstwy, występujące dodatkowo złącza podłużne należy 
zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. 
Zakończenie działki roboczej dotyczy wystąpienia przerw w rozkładaniu pasa warstwy na czas, po 
którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza dopuszczalna granice. Przed 
przystąpieniem do wykonywania kolejnej działki roboczej należy usunąć ułożony poprzednio odcinek 
na długości do 3m i pełnej grubości. Na tak powstałą krawędz nanieść lepiszcze lub inny materiał do 
złącz, w ilości co najmniej 50g na 1cm grubości warstwy na 1m krawędzi. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrolę jakości robót oraz materiałów należy przeprowadzić zgodnie z zapisami w WT-1  oraz WT-2 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać i przedstawić Inżynierowi do akceptacji, wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby 
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem 
CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. 
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
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- przedstawić Inżynierowi wyniki wszystkich badań materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki 
mineralno - asfaltowej celem porównania z wymaganiami ST i akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstość badań i pomiarów 
 
Kontroli podlega jakość materiałów składowych oraz jakość dostarczanej na budowę mieszanki 
mineralno-asfaltowej (uziarnienie oraz zawartość wolnej przestrzeni wg tablicy 3.1. oraz 3.2. lub 3.3.), 
a także jakość wykonanej warstwy podbudowy. Wyniki kontroli składu produkowanej mm-a wykonane 
w ramach ustalania PPZ w systemie ZKP nie są wynikami kontroli jakości w rozumieniu niniejszych 
WT. Ekstrakcje wykonane w ramach ZKP służą wyłącznie ustaleniu PPZ i na jego podstawie - 
częstości pobierania próbek. Pobrane próbki z ustaloną w ten sposób częstością poddawane są 
ekstrakcji, której wyniki [po porównaniu do składu (wejściowego lub wyjściowego)] służą: 
-  po porównaniu do dozwolonych odchyłek wg tablicy A.1. normy PN-EN 13108-21 - do ustalenia PPZ 
i częstości pobierania próbek i badań w następnym tygodniu kalendarzowym - zgodnie z systemem 
ZKP, 
-  po porównaniu do dozwolonych odchyłek wg tablicy 4.3 do oceny jakości produkowanej mieszanki. 
Nie pobiera się oddzielnych próbek do ustalania PPZ wg ZKP oraz kontroli jakości. Są to te same 
próbki i wyniki ekstrakcji. 
Różnica polega na dopuszczalnych odchyłkach, które są inne w ZKP (wg tablicy A.1. normy PN-EN 
13108-21) i inne do oceny jakościowej (tablica 4.3. niniejszych WT). 
 
Producent ma obowiązek informować Inspektora Nadzoru w ostatnim dniu tygodnia, jaki produkcyjny 
poziom zgodności (PPZ) ze względu na uzyskane wyniki został ustalony na kolejny tydzień. W 
zależności od ustalonego na kolejny tydzień PPZ oraz wielkości produkcji na kontrakcie, częstość 
pobierania próbek do określenia uziarnienia i zawartości asfaltu powinna być zgodna z tablicą 4.1. 
 
Tablica 4.1. Częstość pobierania próbek do badań składu mm-a w zależności od wielkości produkcji 
 
Wielkość produkcji 
(całkowita 
w ramach 
kontraktu). 

Kategoria Częstość poboru próbek mma do badań składu w 
zależności od 
PPZ (badanie do ZKP i do kontroli jakości) 
[ tony mma/badanie ] 
PPZ A PPZ B PPZ C 

Do 500 ton X 600 300 150 
Od 501 ton Y 1000 500 250 

 
 
Dodatkowe badania właściwości mieszanek asfaltowych (tj. zawartość wolnych przestrzeni - 
oznaczana wg PN-EN 12697- 8) należy przeprowadzić z częstością podaną w tablicy 4.2 
 
Tablica 4.2. Częstość badań dodatkowych mm-a w zależności od wielkości produkcji 
 
Wielkość produkcji 
(całkowita 
w ramach 
kontraktu). 

Kategoria Częstość poboru próbek mma do badań składu w 
zależności od 
PPZ (badanie do ZKP i do kontroli jakości) 
[ tony mma/badanie ] 
PPZ A PPZ B PPZ C 

Do 500 ton X 1000 500 250 
Od 501 ton Y 2000 1000 500 
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6.3.2. Zakres badań i pomiarów 
 
Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej stosuje się wyniki badań ekstrakcji wykonanych w 
ramach Zakładowej Kontroli Produkcji wg PN-EN 13108-21 dla celów ustalenia PPZ oraz wyniki 
badań dodatkowych. Zebrane wyniki badań kontrolnych produkowanej mieszanki mineralno-asfaltowej 
AC 22 wg niniejszych WT służą do ustalenia zgodności ze składem wejściowym lub wyjściowym. 
Dopuszczalne jakościowe odchyłki produkowanej mieszanki, pobranej na Wytwórni w zależności od 
liczby pobranych próbek przedstawia tablica 4.3. 
 
Tablica 4.3. Dopuszczalne odchyłki jakościowe dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 
arytmetycznej wyników zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego [% m/m] – w ciągu drogi i  strefie skrzyżowania 
 
Lp  

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 
Liczba wyników 

< 20 ≥20 
1 Ziarna przechodzące przez sito 22,4 -5,5+5,0 ±5,0 
2 Ziarna przechodzące przez sito o 

oczkach # (mm) 16 
±5,2 ±4,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o 
oczkach # (mm) 2,0 

±3,3 ±3,0 

4 Ziarna przechodzące przez sito o 
oczkach # (mm) 0,125 

±2,6 ±2,0 

5 Ziarna przechodzące przez sito o 
oczkach # (mm) 0,063 

±2,2 ±2,0 

6 Asfalt -0,1  +0,35 -0,1 ¸ +0,30 
 
Do oceny składu nie wolno dzielić ciągu drogi na odcinki. Oceny dokonuje się w zależności od liczby 
próbek wg tablicy 4.3. 
Wszystkie właściwości materiałów składowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej 
powinny być zgodne z wymaganiami niniejszych wytycznych w granicach dopuszczalnych odchyłek. 
Właściwości te należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek materiałów składowych jak i 
mieszanki mineralno asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie 
warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z nawierzchni (kompletnie 
wykonanej warstwy). W takim przypadku Wykonawca zaproponuje procedurę pobierania próbek i 
przygotowania ich do badań oraz uzgodni ją z Inżynierem. 
Jeżeli krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej wynikowej mieści się w granicach tolerancji i wykracza 
poza krzywe graniczne z tablicy 3.1, nie stanowi to odstępstwa od wymagań dotyczących uziarnienia. 
W tablicy i 4.5. zestawiono zakres i częstości badań materiałów, mma oraz cech warstwy. 
 
Lp Wyszczególnienie badań Częstość badań 
KONTROLNE BADANIA MATERIAŁÓW 
1 Uziarnienie kruszywa, 1 raz na 1000t i w przypadku wątpliwości 
2 Uziarnienie wypełniacza Według wskazań planu jakości 

producenta 
3 Właściwości asfaltu 

- Penetracja w 25oC lub temperatura mięknienia 
wg. PiK 
(W przypadku rozbieżności należy postępować 
zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO 4259.) 

1 x na każde 300 ton dostawy 

4 Badania właściwości kruszyw zgodnie z tabl.1.1 Zatwierdzenie źródła przed pierwszym 
użyciem i co najmniej 1 raz w roku 

KONTROLNE BADANIA MIESZANKI 
5 Temperatura składników Dozór ciągły 
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6 Temperatura mieszanki Każdy samochód przy załadunku 
7 Zawartość asfaltu i uziarnienie mieszanki według tablicy 3.1 
8 Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla według tablicy 3.1 
KONTROLNE BADANIA WARSTWY 
9 Grubość i wskaźnik zagęszczenia warstwy, 

wolna przestrzeń w warstwie: 
po 1 próbce na każdej jezdni drogi 
wlotowej do skrzyżowania 

 
6.3.3. Skład i uziarnienie mieszanki mineralnej. 
Uziarnienie oraz zawartość odzyskanego asfaltu każdej próbki pobranej na Wytwórni z luźnej 
mieszanki mineralno asfaltowej oraz wartość średnia z wielu oznaczeń z danego odcinka budowy 
powinny być zgodne wejściowym lub wyjściowym składem mieszanki, z tolerancją podaną w tablicy 
4.3. Badanie należy wykonać zgodnie z PN-EN 12697-1 oraz PN-EN 12697-2. 
 
6.3.4. Badanie właściwości kruszywa 
Z częstością podaną w tablicy 4.4. lub 4.5. należy kontrolować każdy rodzaj dostarczanego kruszywa 
grubego, drobnego i wypełniacza. Wszystkie odchyłki od uziarnienia materiałów użytych do 
opracowania recepty powinny być uwzględnione  na bieżąco w dozowaniu wstępnym wytwórni mma. 
 
6.3.5. Pomiar temperatury składników mieszanki 
Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego (wzorcowanego) termometru 
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w p.5.3 
 
6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki 
Pomiar temperatury mieszanki powinien być dokonany przy załadunku. Temperatura powinna być 
zgodna z wymaganiami podanymi w p. 5.3. 
 
6.3.7. Sprawdzenie wyglądu mieszanki 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, 
załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
 
6.3.8. Właściwości mieszanki (wolna przestrzeń w zagęszczonych próbkach) 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla należy określać metodą opisaną w normie PN-
EN 12697-8. Gęstość mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być zbadana według metody opisanej 
w normie PN-EN 12697-5 metoda A w wodzie. 
Gęstość objętościową próbek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej na Wytwórni w dniu jej 
wbudowania należy określać metodą hydrostatyczną według PN-EN 12697-6. Zawartość wolnych 
przestrzeni nie może różnić się od wielkości zaprojektowanej o więcej niż 1,5% (V/V). Częstość 
badania zawartości wolnych przestrzeni w próbkach określa tablica 4.2. 
 
6.4. Ocena zgodno ści wykonanej warstwy 
 
6.4.1. Częstość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicach 5.1 lub 5.2 
 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1. Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 0,2. km 
2. Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem  
3. Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5 m 
4. Spadki poprzeczne  warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 0,5 km 
5. Rzędne wysokościowe warstwy co 20m na prostych i co 10m na łukach, 

na osi i krawędziach jezdni 6. Ukształtowanie osi w planie 
7 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 
8 Krawędź ,obramowanie warstwy cała długość  
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9 Wygląd warstwy ocena ciągła 
 
6.4.2. Szerokość warstwy 
Szerokość wykonanej warstwy nie może być mniejsza od szerokości zaprojektowanej i nie większa od 
niej o 5 cm. 
 
6.4.3. Równość podłużna 
W strefie skrzyżowania 
W strefie skrzyżowania należy wykonać pomiar planografem wg. BN-68/8931-04. Pomiar ciągły 
planografem interpretuje się nie rzadziej, niż co 10m. Wymagana równość podłużna określona przez 
wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 100% 
liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Przez odchylenie 
równości rozumie się największą odległość pomiędzy mierzoną powierzchnią a maksymalnym 
odchyleniem koła pomiarowego planografu. Wartości odchyleń, wyrażone w milimetrach, określa 
tablica 6.2. 
 
Tablica 6.2. Wymagania wobec równości podłużnej wyrażone w mm - w strefie skrzyżowania 
Droga  Element nawierzchni 100% 
w strefie                 
skrzyżowania 

pasy ruchu zasadnicze, ≤ 9,0 

 
6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i na łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 
z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 1 cm. 
Wymaga się aby 95% zmierzonych rzędnych warstwy nie przekraczało dopuszczalnych odchyleń. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową z tolerancją 5 cm. 
 
6.4.7. Grubość warstwy 
Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu powinna mieścić się z tolerancją od -0,5 cm 
do +1,0 cm w stosunku do grubości zaprojektowanej. W przypadku pakietu warstw grubość ich 
powinna być zgodna z wymaganiami WT „Wytyczne do związania międzywarstwowego oraz połączeń 
i grubości pakietów warstw 2009” 
 
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącza podłużnego i poprzecznego polega na oględzinach. 
Złącza powinny być równe i związane. 
 
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 
Warstwa przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 mm do 5 mm 
ponad ich powierzchnię. Warstwa nieobramowana powinna być wyprofilowana i w miejscach, gdzie 
zaszła konieczność obcięcia, pokryta asfaltem podobnego rodzaju jak użyty do wykonania warstwy, 
albo pokryta asfaltową zalewą drogową. Grubość warstwy pokrycia nie powinna być mniejsza od 2 
mm. 
 
6.4.10. Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękań 
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6.4.11. Zagęszczenie warstwy 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w p. 4 i 
5 tablicy 3.2 lub 3.3. 
Za podstawę do obliczeń należy przyjąć gęstość i gęstość objętościową mieszanki pobranej na 
Wytwórni w dniu jej wbudowywania . Nie dopuszcza si ę stosowania do oblicze ń wska źnika 
zagęszczenia g ęsto ści obj ętościowej ze składu wej ściowego lub wyj ściowego (recepty).  
 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego  
 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 
 
    Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
-      opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowej i ew. jej walidację na 
wytwórni, 
- · wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie lepiszczem powierzchni czołowych elementów stykowych z nawierzchnią, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w STWiORB. 
 

 
10. PRZEPISY  ZAWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. 
2. PN-EN 12592:2007  Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalności 
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3. PN-EN 12593:2007  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości metodą 
Fraassa 

4. PN-EN 12607-1:2007   Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odporności na twardnienie pod 
wpływem ciepła i powietrza. Metoda RTFOT 

5. PN-EN 12606-1:2007  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartości parafiny. Metoda 
destylacyjna 

6. PN-EN 1367-1:2007      Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
mrozoodporności. 

7. PN-EN 1426:2007  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą, 
8. PN-EN 1427:2007  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda 

Pierścień i Kula 
9. PN-EN 12697-28  Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartości lepiszcza, 
zawartości wody i uziarnienia 

10. PN-EN 1744-1:2000  Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
11. PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005  Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez 

dostawców 
12. PN-EN 13043:2004/AC:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
13. PN-B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań 
14. PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
15. PN-EN 933-4:2008  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie 

kształtu ziarn. Wskażnik kształtu 
16. PN-EN 933-1:2000/A1:2006  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewna 
17. PN-EN 1097-2:2000  Kruszywa mineralne. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles EN 

22592        Petroleum products. determination of flash and fire points. Cleveland open cup 
method. 

18. Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - IBDiM, 
Warszawa 2002, Zeszyt 64 

19. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Zeszyt Nr 60, 
Warszawa 1999. 
20. „Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe", IBDiM  Zeszyt 65, 2003 r. 

 
10.2. Inne dokumenty 
 
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM – 1997 . 
2. WT-1 Wymagania Techniczne 2010  Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych 
3. WT-2 Wymagania Techniczne 2010  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych 
4. 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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D.05.00.00      NAWIERZCHNIE 

D.05.03.05  NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO 
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot STWiORB 

 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące robót związanych z ułożeniem warstwy 
wiążącej i wyrównawczej nawierzchni z betonu asfaltowego, które zostaną wykonane w ramach 
realizacji zadania: Remont przepustu drogowego pod ul. Rogowsk ą w m. Wodzisław Śląski 
  
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
    Niniejsza STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 
 
     Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem warstwy  wiążącej  i warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego. 
     Roboty te zostaną wykonane jako : 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego z betonu asfaltowego  AC WMS 16, gr.6cm, 
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego z betonu asfaltowego  AC WMS 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i kontrolą Inżyniera. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 

składzie i uziarnieniu. 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa  - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 

wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
 

1.4.3. Beton asfaltowy (AC)  mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułożona i zagęszczona  

 
1.4.4. Beton asfaltowy o wysokim module sztywno ści (zwany AC WMS ) - mieszanka 

mineralno - asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, projektowana na 
odcinkach dróg o specjalnych  wymaganiach w zakresie modułu sztywności, ułożona i 
zagęszczona . 

 
1.4.5. Mieszanka sma - jest to mieszanka mineralno- asfaltowa składająca się z grubego 

łamanego kruszywa o nieciągłym uziarnieniu , związanego zaprawą mastyksową. 
 

1.4.6. Środek adhezyjny  – substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 

 
1.4.7. Modyfikator asfaltu   - środek chemiczny dodawany do asfaltu, zmieniający strukturę 

cząsteczkową asfaltu, zmniejszający lepkość, ułatwiający otaczanie kruszywa, 
polepszający własności adhezyjne i w efekcie zwiększający wytrzymałość i odporność na 
koleinowanie mieszanek mineralno – asfaltowych. 

 
1.4.8. Podło że pod warstw ę asfaltow ą – powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy 

z mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 

1.4.9. Emulsja asfaltowa kationowa  – asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 
asfaltu w  wodzie.  
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi aktami prawnymi 
i z definicjami podanymi w stwiorb dm.00.00.00 „wymagania ogólne" pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
   Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
1.5. 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
 
    Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Materiały stosowane 
 
2.2.1. Kruszywa 
 
Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej i wyrównawczej i  z betonu 
asfaltowego  
 

 
Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od kategorii 
ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria GC85/20, GC85/20, GC85/20, 
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg 
kategorii: 

G20/17,5 G20/15 G20/15 

Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa 
niż 

ƒ2 

Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub -4; kategoria nie 
wyższa 

FI35 lub SI35 FI25 lub SI20  FI25 lub SI25 

Procentowa zawartość ziaren o pow. przekruszonej i 
łamanej  
wg PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 

C Deklarowana C 50/100 C 50/100 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 
1097-2, badania na kruszywie o wymiarze 10/14 
rozdz.5, kategoria nie niższa niż: 

LA35 LA30 LA30 

Odporność na polerowanie wg PN-EN 1097-8, 
kategoria nie niższa niż: 

  PSV50 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 WA24 Deklarowana 

Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta 
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 badania na 
kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria 
nie wyższa niż : 

F2 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, 
kategoria: 

SBLA 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg 
PN-EN932-3 

deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 
14.2; kategoria nie niższa niż: mLPC0,1 

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

wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z  żużla wymagana odporność 
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wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg PN-EN 
1744-1, p.19.2: 
Stała objętość kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-

EN 1744-1, p.19.3; kategoria nie wyższa niż: 
V3,5 

 
2.2.2. Asfalt  
 
Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie wiążącej w zależności zakresu robót oraz wymagań 
Zamawiającego , należy stosować asfalt: 
- modyfikowany polimerami PMB 25/55-60 
Asfalt powinien spełniać wymagania w zależności od przeznaczenia .Rozliczenie jakości 
dostarczonych lepiszczy powinno odbywać się z uwzględnieniem zapisów normy PN-EN ISO 4259. 
 
Tablica Wymagane właściwości asfaltu PMB 25/55-60 - strefa skrzyżowania  
Właściwość   Metoda badania Jednostka  25/55-60 

Wymaganie  Klasa 
Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1mm 25-55 3 
Temperatura mięknienia  PN-EN 1427 °C ≥ 60 6 
Siła rozciągania (mała 
prędkość rozciągania) 

PN-EN 13589 
PN-EN 13703 

J/cm2 ≥ 2 w 10°C 6 

Zmiana masy PN-EN 12607-1 % ≤ 0,5 3 
Pozostała penetracja  PN-EN 1426 % ≥ 60 7 
Wzrost temperatury 
mięknienia  

PN-EN 1427 °C ≤ 8 2 

Temperatura zapłonu  EN ISO 2592  °C ≥ 235 3 
Temperatura łamliwości  PN-EN 12593 °C ≤ -10 5 
Nawrót sprężysty w 25 °C PN-EN 13398 % ≥ 50 5 
Zakres plastyczności  Podpunkt 5.1.9. 

normy PN-EN 
14023  

°C TBR 1 

Stabilność magazynowania  
Różnica temperatur 
mięknienia  

PN-EN 13399 
PN-EN 1427 

°C ≤ 5 2 

Spadek temperatury  
mięknienia  po starzeniu wg 
PN-EN 12607-1 

PN-EN 12607-1 
PN-EN 1427 

°C TBR 1 

Nawrót sprężysty w 25°C po 
starzeniu wg PN-EN 12607-
1 

PN-EN 12607-1 
PN-EN 13398 

% ≥ 50 4 

 
2.2.3. Środki polepszające adhezję asfaltu do kruszywa  
 
Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywać odpowiednie 
powinowactwo fizykochemiczne , gwarantujące odpowiednią przyczepność  (adhezję) lepiszcza do 
kruszywa i  odporność mieszanki mineralno – asfaltowej na działanie wody. Mogą być stosowane 
gotowe środki adhezyjne lub wypełniacz mieszany.  
Decyzję o zastosowaniu środka adhezyjnego ( lub wypełniacza mieszanego ) podejmuje się po 
przeprowadzeniu przez Wykonawcę badań laboratoryjnych przyczepności asfaltu do kruszywa. Ocenę 
przyczepności należy określić na podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda A na wybranej 
frakcji mieszanki mineralnej. Przyczepność lepiszcza do kruszywa powinna wynosić co najmniej 80% 
po 6 godzinach badania. 
 W przypadku negatywnego wyniku badania  wg  PN-EN 12697-11, metoda A , w celu powinowactwa 
lepiszcza asfaltowego do kruszywa należy stosować środki poprawiające adhezję lub wypełniacz 
mieszany. 
 
 
 
2.2.3.1. Środki adhezyjne   
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Środki adhezyjne  ,( jeżeli zastosowany) dodawany do asfaltu, a jego ilość powinna być dostosowana 
do konkretnej pary kruszywo – lepiszcze. 
Należy użyć środek, którego  przydatność została potwierdzona podczas wcześniejszych zastosowań 
z takim samym kruszywem ( PN-EN 13108-1,) . Potwierdzenie przydatności polega na przedstawieniu 
przez Wykonawcę pisemnej informacji od dostawcy /producenta środka adhezyjnego składającego się 
z : 
- referencji od zarządców dróg , na których zastosowano środek adhezyjny  z takim samym rodzajem 
kruszywa pod względem petrograficznym lub - przedstawienie odpowiednich wyników badań 
potwierdzających poprawne działanie z takim samym rodzajem kruszywa pod względem 
petrograficznym. 
Przedstawione dokumenty muszą zostać zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
2.2.3.2. Wypełniacz mieszany 
 
W przypadku stosowania wypełniacza mieszanego należy określić sposób jego dozowania i sposób 
ten musi być zaakceptowany przez Inżyniera . 
 
2.3. Dostawy materiałów 

 
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót . Do obowiązku wykonawcy należy 
takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki , aby zapewnić nieprzerwaną 
pracę WMA  w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej. 
  
2.4. Składowanie  materiałów  
 
Składowanie kruszywa  powinno odbywać się w warunkach  zabezpieczającymi je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa .  
Wypełniacz należy składować  w silosach wyposażonych w urządzenia  do aeracji. 
Asfalt powinien być składowany w zbiornikach , których konstrukcja i użyte do ich wykonania materiały  
wykluczają możliwość zanieczyszczenia asfaltu.  

 
2.5. Materiały do uszczelnienia poł ączeń i kraw ędzi 
 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów 
lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, 
należy stosować: 
c) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
d) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
 
2.6. Materiały do zł ączenia warstw konstrukcji 
 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować 
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami podane w tabeli 4. 
według PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 . 
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników 
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
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3. SPRZĘT 

 
3.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 
3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 

Wykonawca przystępując do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, do wytwarzania mieszanek 
mineralno-asfaltowych. Wytwórnia powinna być o wydajności  dostosowanej do wielkości robót, 
a proces produkcji mieszanki sterowany elektronicznie (w tym naważanie),  
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczonego sterowanych 
elektronicznie i wyposażonych w płytę wstępnego zagęszczania z układem grzewczym. Układarki 
winny umożliwić układanie mieszanki pełną szerokością jezdni, 
- skrapiarek wyposażonych w elektroniczny układ sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego 
(odchyłka dozowania nie może przekraczać ± 10 % ustalonej jednostkowej ilości dozowania), 
- walców: lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich, 
- walców ogumionych, 
- samochodów specjalistycznych (pkt 4.2.4. i D-M.00.00.00 pkt 4). 

Rodzaj sprzętu i technologię wbudowania warstwy wiążącej Wykonawca winien uzgodnić 
z Inżynierem. 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"  
pkt 4. 

 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Polimeroasfalt 
 
Polimeroasfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami, wyposażonymi w instalacje 
umożliwiające podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we własne urządzenia 
grzewcze, zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
4.2.2. Wypełniacz 
 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przeznaczonych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
go przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
 
4.2.3. Kruszywo  
 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

 
4.2.4. Transport mieszanki mineralno - asfaltowej 
 
Masa bitumiczna powinna być przewożona w warunkach zapewniających minimalne straty cieplne w 
transporcie, dla utrzymania odpowiedniej temperatury wbudowania i zagęszczenia.  
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W tym celu Wykonawca powinien: 
- używać pojazdów specjalistycznych (samowyładowczych ),  
- ocieplić materiałem termoizolacyjnym skrzynię ładunkową (podłogę i burty),  
- zastosować osłonę ładunku (owiewka nad kabiną oraz miedzy kabiną a skrzynią),  
- zabezpieczyć szczelnie od góry skrzynię ładunkową za pomocą opończy,  
- korzystać z pojazdów z podgrzewaną spalinami skrzynią ładunkową,  
- przeanalizować trasę przewozu masy bitumicznej pod kątem minimalizacji czasu 

 przejazdu przy założeniu średniej prędkości roboczej 40 km/h,  
- zdyscyplinować kierowców celem unikania postoju podczas przewozu gorących 
 mieszanek,  
- zminimalizować czasy postoju pod załadunkiem i rozładunkiem,  
- w porze chłodnej stosować podgrzewanie podbudowy przed ułożeniem na niej gorącej 

mieszanki, (przy rozruchu układania mas wymóg konieczny).  
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"    pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej  
 
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca, który przedstawia ją Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Do betonu do warstw wiążącej i wyrównawczej należy stosować kruszywa i lepiszcza podane w 
tablicy 10. 
 
Materiał Przesiew,[ % ( m/m ) ] 

KR 1÷2 KR3÷4 KR5÷6 
Mieszanka mineralno – 
asfaltowa lub granulat 
asfaltowy o wymiarze D, 
[mm] 

 
11b) 

 
16 

 
16 

 
22 

 
16 

 
22 

Granulat asfaltowy o 
wymiarze U, [mm] 

 
11b) 

 
16 

 
16 

 
22 

 
16 

 
22 

Lepiszcza asfaltowe a) 50/70 35/50, 50/70 
PMB 25/55-60 
Wielorodzajowy 
35/50 
Wielorodzajowy50/70 

 
35/50 
PMB 25/55-60 
Wielorodzajowy 
35/50 

Kruszywa mineralne Tablice 8,9,10,11 WT-1 Kruszywa 2010 
a) Na podstawie aprobat technicznych mogą być stosowane także inne lepiszcza nienormowe 
b) Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej do kategorii KR1÷6 przy spełnieniu wymagań 

w tablicach 16,17,18 
 
Każda zmiana składników mieszanki AC w czasie trwania robót, wymaga opracowania nowej recepty 
przez Wykonawcę i jej zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej i 3 próbki reprezentatywne 
mieszanki zagęszczonej 2x75 uderzeń ubijaka wg Marshalla oraz wyniki badań laboratoryjnych 
próbek materiałów pobranych w obecności Inżyniera. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na : 
- doborze składników mieszanki, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi i STWiORB. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
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Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w betonie asfaltowym do warstw 
wiążącej i wyrównawczej ,projektowane metodą empiryczną podano w tablicy 11. 
 
Tablica 11 .Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstw wiążącej i wyrównawczej 
 

Właściwość  Przesiew,     [%(m/m)] 
AC W16 
KR1÷2 

AC W16 
KR3÷6 

Wymiar sita # ,[mm] od do od do 
31,5 - - - - 
22,4 100 - 100 - 
16 90 100 90 1000 
11,2 65 80 70 90 
8 - - 55 85 
2 25 55 25 50 
0,125 5 15 4 12 
0,063 3,0 8,0 4,0 4,0 
Zawartość lepiszcza, wzór(2) Bmin4,4 Bmin4,4 

 
Skład mieszanki mineralno –asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badan próbek wg metody 
Marshala. Próbki powinny spełniać wymagania podane w wybranej ( wg tablicy 1,0 ) tablicy 12  ,13 lub 
14  w zależności od miejsca wbudowania mieszanki mineralno –asfaltowej . Wykonana warstwa z 
betonu  
 
Tablica12. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstw wiążącej i wyrównawczej , KR1-2 
 
Właściwość  Warunki zagęszczenia 

wg PN-EN 13108-20 
Metoda i warunki 
badania 

Wymiar mieszanki  

AC16W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni  

C.1.2,ubijanie, 
2x50 uderzeń 

PN-EN 12697-8,p.4 V min 3,0 

V max 6,0 
Wolne przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
2x50 uderzeń 

PN-EN 12697-8,p.5 VFB min 60 
VFB max 80 

Zawartość wolnych 
przestrzeni  w 
mieszance mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
2x50 uderzeń 

PN-EN 12697-8,p.5 VMA min 14 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie  
2x35 uderzeń 

PN-EN12697-12, 
przechowywanie w 
40°C z jednym cyklem 
zamrażania a), 
badanie w 25°C 

 
ITRS 80 

a)Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania 
podano w załączniku 1 
 
 
 
Tablica 13 . Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstw wiążącej i wyrównawczej , KR3-4 
 
Właściwość  Warunki 

zagęszczenia wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki  

AC16W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni  

C.1.3,ubijanie, 
2x75 uderzeń 

PN-EN 12697-8,p.4 V min 4,0 

V max 7,0 
Odporność na 
deformacje trwałe  a) 

C.1.20,wałowanie, 
P98 -P100 

PN-EN 12697-22, metoda 
B w powietrzu, PN-

WTS  AIR 0,30 

PRD AIR deklarowane 
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EN13108-20,D.1.6, 60°C, 
10 000cykli 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie  
2x35 uderzeń 

PN-EN12697-12, 
przechowywanie w 40°C 
z jednym cyklem 
zamrażania b), badanie w 
25°C 

 
ITRS 80 

a) Grubość płyty : AC16 60mm 
b)Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania 
podano w załączniku 1 
 
 
Tablica14. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstw wiążącej i wyrównawczej , KR5-6 
 
Właściwość  Warunki 

zagęszczenia wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki  

AC16W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni  

C.1.3,ubijanie, 
2x75 uderzeń 

PN-EN 12697-8,p.4 V min 4,0 
V max 7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe  a) 

C.1.20,wałowanie, 
P98 -P100 

PN-EN 12697-22, metoda 
B w powietrzu, PN-
EN13108-20,D.1.6, 60°C, 
10 000cykli 

WTS  AIR 0.15 

PRD AIR deklarowane 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie  
2x35 uderzeń 

PN-EN12697-12, 
przechowywanie w 40°C 
z jednym cyklem 
zamrażania b), badanie w 
25°C 

 
ITSR80 

a) Grubość płyty : AC16 60mm 
b)Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania 
podano w załączniku 1 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Produkcja mieszanki AC   może zostać rozpoczęta po wyrażeniu zgody przez Inżyniera, na wniosek 
Wykonawcy. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie może rozpocząć produkcji.    
Nie dopuszcza się ręcznego sterowania produkcją mieszanki mineralno – asfaltowej. 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 
odpowiedniej temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników powinno być wagowe i zautomatyzowane, zgodne z receptą.  
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić nie więcej niż ±2% w stosunku do masy składnika. 
Jeżeli stosowany jest modyfikator asfaltu, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w 
ilościach określonych w recepcie, z uwzględnieniem zaleceń producenta. 
Przy otaczarce musi być zamontowana specjalna instalacja elektroniczna umożliwiająca wagowe 
dozowanie modyfikatora do asfaltu, przed mieszalnikiem otaczarki. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu 
w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5oC. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane , aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie 
powinna być wyższa o więcej niż 30 oC od maksymalnej temperatury mieszanki  mineralno- asfaltowej. 
 Najwyższa temperatura mieszanki w zbiorniku  
- PMB 25/55-60                       180 oC 
Temperatura mieszanki mineralno – asfaltowej bezpośrednio po wysypaniu mieszanki powinna 
mieścić się w granicach : 
-  z asfaltem PMB 25/55-60           od 140oC÷180oC, 
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5.4. Przygotowanie podło ża 
 
Podłoże pod warstwę wiążącą nawierzchni stanowią odcinki jezdni po sfrezowaniu istniejących warstw 
bitumicznych i podbudowa bitumiczna wg. STWiORB D.04.07.01 Powierzchnia podłoża powinna być 
sucha i czysta – przygotowanie wg STWiORB D.04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych”.  
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 
asfaltową. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tabeli. 
 
Tabela - Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 
 

Lp. 
Podłoże do wykonania warstwy 
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa (nowa) 0,3÷0,5 
2 Nawierzchnia asfaltowa (istniejąca) 0,2÷0,5 

 
Przy skrapianiu warstwy wiążącej przed ułożeniem warstwy ścieralnej, ilość asfaltu (po odparowaniu) 
powinna wynosić 0,1÷0,3 kg/m2.  
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody. 
Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
- 0,5 h przy ilości 0,2 ÷ 0,5 kg/m2 emulsji. 
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. elementów stykowych z nawierzchnią 
powinny być pokryte asfaltem lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 
 
 
5.5. Warunki przyst ąpienia do robót 
 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu 
doby była nie niższa od +5oC. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s). 
W porze chłodnej stosować podgrzewanie podłoża przed ułożeniem na nim gorącej mieszanki, przy 
rozruchu układania mas – wymóg konieczny. 
 
5.6. Zarób próbny 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany 
do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu.  
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
 
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej zarówno z BA jak i z BA WMS 
względem składu zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych tablicy 5. 
 
5.7. Odcinek próbny 
 
Na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,  
- określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej 

do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubości warstwy, 
- określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 
Do próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania 
warstwy nawierzchni. 
Odcinek próbny winien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera. 
 
5.8. Wbudowanie i zag ęszczenie warstwy z betonu asfaltowego 
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowana układarką wyposażoną w układ 
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.  
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki 
podanej w pkt. 5.3. 
Zagęszczenie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na 
odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
 - PMB 25/55-60                   od 140 oC do 180 oC   
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być ≥ 98,0 %. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równoległe lub prostopadłe 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. 
Sposób wykonania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. . 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań  
wraz z receptą Inżynierowi do akceptacji. Badania należy także wykonać przy zmianie pochodzenia 
materiału. W takim przypadku powinna zostać również opracowana nowa recepta laboratoryjna na 
mieszankę mineralno-asfaltową zaakceptowana przez Inżyniera. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
Próbki do badań kontrolnych produkcji Wykonawca pobiera na Wytwórni. Natomiast próbki do badań 
sprawdzających i odbiorczych należy pobierać na budowie. 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy 7. 
 
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki      

  mineralno-asfaltowej 
 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań. 

Minimalna liczba badań  
na dziennej działce roboczej 

1 Dozowanie składników Dozór ciągły 
2 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-

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

3 Właściwości asfaltu (badania niepełne) dla każdej dostawy (cysterny) 
4 Właściwości wypełniacza (badania 

niepełne) 
1. na 100 Mg 

5 Właściwości kruszywa (badania niepełne) dla każdej dostawy i wg wskazań Inżyniera  
6 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
dozór ciągły 

7 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowania 
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Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań. 

Minimalna liczba badań  
na dziennej działce roboczej 

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

asfaltowej pobranej w wytwórni 
jeden raz dziennie 

 
6.3.2. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. 
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 5. 
Uziarnienie mieszanki mineralnej należy badać na kruszywie uzyskanym po ekstrakcji.  
Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej. 
 
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 
 
Dla każdej cysterny należy wykonać badania sprawdzające w zakresie: 
- penetracji w temp. 25 oC, 
- temperatury mięknienia PiK. 
 
Asfalt z dostawy należy uznać za przydatny do produkcji przy równoczesnym spełnieniu 
następujących warunków: 
- wyniki badań sprawdzających j.w. są zgodne z wymaganiami określonymi w  pkt. 2.2.1., 
- wyniki badań pełnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiące atest załączony  do 

dostawy, są zgodne z wymaganiami określonymi w  pkt. 2.2.1. 
 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 
 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić, zgodnie z pkt. 2.2.3, właściwości 
wypełniacza w zakresie: 
- uziarnienia, 
- wilgotności. 
 
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 
 
Z częstotliwością podaną w tabeli 6 należy określić właściwości kruszywa wg zakresu badań 
niepełnych. Przy każdej zmianie kruszywa należy określić jego klasę i gatunek wg wymagań PN-S-
96025:2000. 
 
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury  na 
skali odpowiedniego termometru zamocowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna 
z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. 
 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 
mieszance i odczytaniu temperatury. Temperatura może być również odczytywana lub rejestrowana 
automatycznie z urządzenia pomiarowego zainstalowanego w otaczarce. 
Dokładność pomiaru ±2oC. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie. 
 
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 wbudowania. 
 
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
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Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
 
 
6.4. Badania dotycz ące cech geometrycznych i wła ściwo ści warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z AC WMS podaje 
tablica 7. 
 
Tablica 7.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z mieszanki mineralno - 

asfaltowej 
 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku o długości 0,2km 
2 Równość warstwy 

- podłużna 
- poprzeczna 

 
- na każdym pasie ruchu pomiar planografem 
- co 5 m a liczba pomiarów nie mniejsza niż 20 

3 Spadki poprzeczne warstwy*) 10 razy na odcinku drogi o długości 0,5 km 
4 Rzędne wysokościowe warstwy co 20m na prostych i co 10m na łukach, 

na osi i krawędziach jezdni 5 Ukształtowanie osi w planie 
6 Grubość wykonanej warstwy 3 razy ( w osi i na brzegach warstwy) co 25 m 
7 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 
8 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 
9 Wygląd warstwy ocena ciągła 

Uwagi : *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych  łuków poziomych 
 
6.4.2. Szerokość warstwy  
 
Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z tolerancją  ± 5 cm. 
Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej 
konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej 
położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.  
 
6.4.3. Równość warstwy 
 
W ciągu drogi 
Do odbioru ,pomiar równości podłużnej należy stosować profilometryczną metodę pomiaru, 
umożliwiającą obliczenie wskaźnika równości IRI. 
Do profilometrycznych pomiarów równości podłużnej powinien być wykorzystywany sprzęt 
umożliwiający rejestrację , z dokładnością do 1,0 mm, profilu podłużnego o charakterystycznych 
długościach nierówności mieszczących się w przedziale od 0,5m do 50m . Wartości IRI oblicza się nie 
rzadziej niż co 50m. Długość ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna być większa niż 1000m. 
wymagana równość podłużna jest określona przez wartość wskaźnika , których nie można 
przekroczyć na 100% długości badanego odcinka nawierzchni. Wartości wskaźnika wrażone w mm/m 
określa tabela : 
 
Tabela – wymagania wobec nierówności podłużnej wyrażone w mm- ciągu drogi  
 
Obliczanie wskaźnika równości IRI wyrażone w mm/m 
Droga  Element nawierzchni  100% 
W ciągu dogi  Pasy ruchu zasadnicze  ≤ 5,6 
 
W strefie skrzyżowania  
W strefie skrzyżowania należy wykonać pomiar plano grafem wg BN- 68/8931-04. Pomiar ciągły 
planografem interpretuje się nie rzadziej , niż co 10m. Wymagana równość podłoża określona przez 
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wartości odchyleń równości, które mogą być przekroczone w liczbie pomiarów  stanowiących 100% 
liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku.  Przez odchylenie równości rozumie się największą   
odległość pomiędzy pomierzona powierzchnią a maksymalnym  odchyleniem koła pomiarowego 
planografu.  Wartości odchyleń , wyrażone w milimetrach , określa tablica  
 
Droga  Element nawierzchni  100% 
W strefie skrzyżowania  Pasy ruchu zasadnicze  ≤ 6,0 
 
 
Do pomiaru równości warstw Inżynier może dopuścić inne równoważne metody. 

 
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 Dokumentacją Projektową, z tolerancją  ±10%.  
 
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 
 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.  
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie 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. 
W miejscach, gdzie zaszła konieczność obcięcia warstwy, powierzchnie obcięcia powinny zostać 
pokryte asfaltem. 
 
6.4.10. Wygląd warstwy 
 
Wygląd warstwy powinien mieć jednorodną 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 podanymi w 
STWiORB i recepcie laboratoryjnej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy nawierzchni z betonu  
asfaltowego. 
 
7.3. Obmiary i rozliczenia 
  
Rozliczenie należy przeprowadzić według grubości poszczególnych warstw , na podstawie pomiarów 
geodezyjnych. Za grubość warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich jednostkowych 
wartości grubości dla danej warstwy na całym odcinku budowy. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Odbioru robót należy dokonać na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB 
i uprzednimi ustaleniami z Inżynierem. 
W przypadku  stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych, które 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie z nim uzgodnionym. 
Dla warstwy wiążącej obowiązują zasady odbioru jak dla robót ulegających zakryciu. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
W cenie jednostkowej robót należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania, 
wynikające z pkt 9.1. STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Cena wykonania 1 m2 warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami, 
- wykonanie prób technologicznych i odcinka próbnego, 
- oznakowanie robót i jego utrzymanie, 
- zakup i dostarczenie materiałów na mieszankę, 
- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inżyniera recepty laboratoryjnej,  
 mechaniczne rozłożenie mieszanki z zaprojektowaną grubością, niweletą i spadkami 
 poprzecznymi,  
- zagęszczenie warstwy, obcięcie i posmarowanie krawędzi, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów, wymaganych w niniejszej 

STWiORB. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. Polskie Normy powołane w WT -1 
2. Polskie Normy powołane w WT -2 
 

10.2. Inne dokumenty 
 

1. WT-1  Wymagania Techniczne  2010 „ Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 
powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych „ 

2. WT-2  Wymagania Techniczne  2010  „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych . 
Mieszanki mineralno -asfaltowe „ 

3. „WT ZM Wytyczne do związania międzywarstwowego oraz połączeń i grubości pakietów warstw  
„ZDW Katowice 

4. Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. nr43 z dnia 2 marca 1999 ) 
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D.05.03.11  FREZOWANIE BITUMICZNYCH WARSTW ISTNIEJ ĄCEJ 

KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot STWiORB 

 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące robót związanych z frezowaniem 
bitumicznych warstw istniejącej konstrukcji nawierzchni, które zostaną wykonane w ramach realizacji 
zadania: Remont przepustu drogowego pod ul. Rogowsk ą w m. Wodzisław Śląski 
  
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
     STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 
 
     Roboty, których dotyczy STWiORB, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót polegających na frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej o w zakresie 
zgodnym z Dokumentacją Projektową na odcinku ulicy Kosów , Czapli i Jaskółczej na powiązaniu z 
nową nawierzchnią. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
    Określenia użyte w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi aktami 
prawnymi oraz określeniami  podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.  
 
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno  - kontrolowany proces skrawania warstwy 
 nawierzchni asfaltowej na określoną głębokość bez jej ogrzania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 
1.5. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera. 
 
1.5.1. Wymagania dodatkowe 
 
-  Dla odcinków stykowych pomiędzy rozbiórką całej nawierzchni istniejącej a projektowanym 

frezowaniem zobowiązuje się Wykonawcę do opracowania po frezowaniu warstw bitumicznych 
operatu pomiarowego określającego grubość pozostałych warstw nawierzchni i sprawdzenie ich 
nośności. W przypadku odpowiedniej grubości warstw pozostałych po frezowaniu oraz nośności 
podbudowy ≥ 120 MPa Inżynier podejmie decyzję o układaniu warstw nawierzchni. 

-  W miejscach połączeń konstrukcji jezdni (starej i nowej) przewidziano zabezpieczenia styku 
poprzez układanie geotekstylu bezpośrednio na powierzchni sfrezowanej, Wykonawca winien w 
tym przypadku użyć frezu drobnego. 
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2. MATERIAŁY  
 
     Materiały do wbudowania nie występują.  

3. SPRZĘT 
 
      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. Wymagania ogólne”  
pkt 3. 
     Wykonawca wykorzysta następujący sprzęt: 

- frezarki drogowe 
- szczotki mechaniczne z wyposażeniem 
- samochody samowyładowcze 
- inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
      Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na 
określoną głębokość z dokładnością określoną w pkt 5 niniejszej STWiORB. 
      Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości 
oraz pochyleń podłużnych i poprzecznych powierzchni po frezowaniu. Wymaganą równość określono 
w pkt. 5 niniejszej STWiORB. 
     Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie o ile będą gwarantowały one 
odpowiednią jakość Robót. Frezarka powinna być wyposażona w przenośnik frezowanego materiału 
podający go na samochody. 
      Wydajność frezarek powinna zapewniać terminowe wykonanie robót przy jak najmniejszych 
zakłóceniach w ruchu.  
    Do czyszczenia sfrezowanej powierzchni należy stosować szczotki mechaniczne z wyposażeniem 
pozwalającym na odbiór odpadu. 
     Zastosowany sprzęt nie może powodować uszkodzeń nie rozbieranych elementów. 
     Wykonawca powinien stosować sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
 
      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
Do przewozu sfrezowanego materiału należy stosować samochody samowyładowcze z plandekami.  
Transport powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postoju.  
Materiał uzyskany z frezowania warstw bitumicznych nawierzchni będzie przewieziony na miejsce 
uzgodnione z Inżynierem. Destrukt asfaltowy staje się własnością Wykonawcy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
    Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.1. Wymagania organizacyjne  
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we 
własnym zakresie i na własny koszt projektu roboczego zawierającego: 
− plan rzędnych powierzchni istniejącej warstwy górnej w przekrojach prostopadłych do osi drogi 

i odległych od siebie o nie więcej niż 10 m, 
− naniesienie na plan rzędnych, w oparciu o dane z Dokumentacji Projektowej, grubości warstw 

nawierzchni, które podlegać będą frezowaniu. 
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5.2.   Wymagania szczegółowe 
 
      Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości oraz do pochyleń podłużnych i 
poprzecznych zgodnych z Dokumentacją Projektową. Prace należy wykonywać frezarką prowadzoną 
na lince. 
     Frezowanie ma usunąć istniejące warstwy bitumiczne nawierzchni w celu zastąpienia ich nowymi. 
Destrukt powinien być składowany w sposób zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem  
i opadami atmosferycznymi.  
Podłoże składowiska powinno być utwardzone i odwodnione.  
Materiał odzyskany z nawierzchni powinien być składowany w pryzmach o wysokości nie 
przekraczającej 3 m, w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące. Nie należy dopuścić do ruchu pojazdów 
po składowanym destrukcie. 
     Nawierzchnia powinna być sfrezowana z dokładnością ± 5 mm. Nierówności powierzchni po 
sfrezowaniu mierzone łatą 4-metrową nie powinny przekraczać 8 mm. 
Jeżeli w czasie robót ma być dopuszczony ruch drogowy po sfrezowanej części, to mając na uwadze 
względy bezpieczeństwa, należy spełnić następujące warunki: 
− dokładnie usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 
− wysokość podłużnych pionowych krawędzi między sfrezowanym i niesfrezowanym pasem ruchu 

nie może przekraczać 40 mm, 
− krawędzie poprzeczne pomiędzy sfrezowaną a niesfrezowaną częścią pasa ruchu na 

zakończenie dnia roboczego powinny być skośnie ścięte. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.1. Zakres kontroli 
 
     Kontrola jakości robót podczas frezowania na zimno powinna zawierać pomiary w zakresie i z 
częstotliwością jak poniżej: 
− równość podłużna, mierzona łatą 4-metrową co 20 m, 
− równość poprzeczna, mierzona łatą 4-metrową co 20 m, 
− szerokość frezowania - sprawdzana co 50 m, lecz nie mniej niż 4 pomiary dla 1. obiektu, 
− głębokość frezowania - sprawdzana co 10 m, lecz nie mniej niż 4 pomiary dla 1. obiektu. 
 
6.2. Sprawdzenie równo ści podłu żnej i poprzecznej 
 
     Dopuszczalne nierówności powierzchni po frezowaniu wynoszą 8 mm. 
 
6.3. Sprawdzenie szeroko ści frezowania 
 
     Szerokość frezowania powinna odpowiadać określonej w Dokumentacji Projektowej z 
dokładnością ± 5 cm. 
 
6.4. Sprawdzenie gł ęboko ści frezowania 
 
Głębokość frezowania powinna być zgodna z planem rzędnych wg pkt 5.1. niniejszej STWiORB z 
dokładnością ± 5 mm. 
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6.5. Sprawdzenie no śności nawierzchni po frezowaniu 
 
Nośność nawierzchni po frezowaniu powinna być ≥ 120 MPa, aby można było układać na niej za 
zgodą Inżyniera górne warstwy bitumiczne. 

7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
     Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt . 7 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego frezowania na ustaloną głębokość.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
     Odbioru  nawierzchni po frezowaniu dokonuje Inżynier na zasadach robót  zanikających i 
ulegających zakryciu, określonych w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8, na 
podstawie wyników pomiarów Wykonawcy z bieżącej kontroli robót i ewentualnych uzupełniających 
pomiarów oraz oględzin sfrezowanej nawierzchni. 
     W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca 
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
 
     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
    Cena wykonania  1 m2   (metra kwadratowego) frezowania nawierzchni asfaltowej obejmuje: 
- prace pomiarowe,  
- oznakowanie robót i jego utrzymanie,  
- frezowanie,  
- transport sfrezowanego materiału,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w STWiORB.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D.05.03.13  NAWIERZCHNIE Z MIESZANKI MASTYKSOWO – G RYSOWEJ 

SMA 
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot STWiORB 

 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania warstwy ścieralnej 
nawierzchni z mieszanki mastyksowo- grysowej  SMA w ramach realizacji zadania: Remont 
przepustu drogowego pod ul. Rogowsk ą w m. Wodzisław Śląski  
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 
     STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1.  
   Wykonawca robót budowlanych powinien uwzględnić , że w trakcie realizacji inwestycji w zakresie 
wykonywania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji , będą obowiązywały 
przepisy , normy oraz wytyczne ( w tym wymagania techniczne w zakresie warstw asfaltowych 
nawierzchni WT-2 ), aktualne na dzień złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 

 
    Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą wykonania Robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z mieszanki SMA 11 , dla kategorii ruchu KR3i KR4 o grubości 4,0 cm . 
Nawierzchnię SMA układa się zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości  grysów, zawierająca 
stabilizator mastyksu , spełniająca wymagania wobec SMA. 
 
1.4.2. Stabilizator – dodatek, np. włókna celulozowe, mineralne, zmniejszający spływ mastyksu 
z powierzchni grysów w gorącej mieszance mineralno-asfaltowej. 
 
1.4.3. Środek adhezyjny  – substancja powierzchniowo-czynna dodawana do lepiszcza w celu 
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 
 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi i   
określeniami podanymi STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania ogólne dotycz ące materiałów 
 
    Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Materiały do warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 
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Tablica 1. 
Materiał Kategoria ruchu 

KR3 – KR4 
Mieszanka mineralno – asfaltowa o wymiarze D , [ mm]               11 
Lepiszcze asfaltowe  PMB 45/80-55 lub                  

PMB 45/80-65 
Kruszywa mineralne Tablica 2,3,4,  
 
2.3. Kruszywa 
 
W celu uzyskania trwałej szorstkości warstwy ścieralnej, należy stosować grysy o dużej odporności na 
polerowanie. Nie zaleca się stosować grysów wapiennych i dolomitowych. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Należ stosować kruszywa podane w tablicy 3. 
 

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej SMA 
 
Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od 
kategorii ruchu 

KR3÷KR4 
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria GC90/15, 
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg 
kategorii: 

      G25/15 

Zawartość pyłu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa 
niż 

                   ƒ2 

Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub -4; kategoria nie 
wyższa 

 
FI20 lub SI20 

Procentowa zawartość ziaren o pow. przekruszonej i 
łamanej wg PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 

C 100/0 

Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, 
rozdz. 8,kategoria nie niższa niż: 

Ecs30  

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-
2, rozdz.5, kategoria nie niższa niż: 

              LA30 

Odporność na polerowanie wg PN-EN 1097-8, kategoria 
nie niższa niż: 

PSV Deklarowana 48 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez 
producenta 

Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez 
producenta 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, zał. B; kategoria WA24 Deklarowana 
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, zał. B, w 1% NaCl, 
kategoria nie niższa niż  

 FNaCl7 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, 
kategoria: 

SBLA 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg 
PN-EN932-3 

deklarowana przez 
producenta 

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

mLPC0,1 

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

wymagana odporność 

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

wymagana odporność 

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

V3,5 
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Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego do warstwy ścieralnej z mieszanki 
SMA 

 
Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od 
kategorii ruchu 

KR3÷KR4 
Uziarnienie wg PN-EN 933-1,wymagana kategoria: GF85 
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg 
kategorii: 

GTC20 

Zawartość pyłu wg PN-EN 933-9, kategoria nie 
wyższa niż ƒ16 

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa 
niż: 

MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, 
rozdz. 8, 
kategoria nie niższa niż: 

Ecs30 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
Nasiąkliwość wg PN- EN 1097, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana 
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 
14.2; 
kategoria nie wyższa niż: 

 
mLPC0,1 

 
Tablica 4. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 

 
Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od 
kategorii ruchu 

KR3÷KR4 
Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 PN-EN 

13043 
Jakość pyłów według PN- EN 933-9, kategoria nie 
wyższa niż : 

MBF10 

Zawartość wody  wg PN-EN 1097 – 5, nie wyższa niż 1 %(m/m) 
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7: deklarowana przez 

producenta 
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 
wypełniaczu według PN-EN 1097-4, wymagana 
kategoria: 

V28/45 

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

ΔR&B8/25 

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

WS10 

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

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 
mieszanym, wymagana kategoria: 

Ka Deklarowana 

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

BN Deklarowana 

 
 
2.4. Asfalt 

 
  Do wytworzenia mieszanki mastyksowo – grysowej SMA do warstwy ścieralnej , w zależności od 
zakresu robót należy stosować asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65.    
Asfalt powinien spełniać wymagania tablicy 5 lub 6 . w zależności od przeznaczenia . rozliczenie 
dostarczonych lepiszczy powinno odbywać się z uwzględnieniem zapisów normy PN-EN ISO 4259. 
 
 
 
 

Tablica 5. Właściwości asfaltu PMB 45/80-55  
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Lp. Właściwość Jednostka Metoda badania 45/80-55 
Wymaganie  Klasa 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426:2001 45-80 4 
2 Temperatura mięknienia °C  PN-EN 1427:2001 ≥ 55 7 
3 Temperatura łamliwości °C  PN-EN 12593:2004 ≤-12  
4 Siła rozciągania J/cm2 PN-EN 13589 

PN-EN 13703 
≥3 w 5°C` 2 

5 Zmiana masy  % PN-EN 12607-1 ≤0,5 3 
6 Pozostała penetracja % PN-EN 1426 ≥ 60 7 
7 Wzrost temperatury mięknienia °C PN-EN 1427 ≤ 8 2 
8 Temperatura zapłonu °C PN-EN ISO 2592 ≥235 3 
9 Temperatura łamliwości  °C PN-EN 12593 ≤ -12 6 
10 Nawrót sprężysty w 25°C %,  PN-EN 13398 ≥50 5 
11 Zakres plastyczności  °C Podpunkt 5.1.9. normy    

PN-EN 14023 
TBR 1 

12 Stabilność magazynowania 
Różnica temperatury 
mięknienia 

°C           PN-EN 13399 
PN-EN 1427 

≤5,0 2 

13 Spadek temperatury mięknienia 
po starzeniu wg PN-EN 12607-
1 

°C PN-EN 12607-1 
PN-EN 1427 

TBR 1 

14 Nawrót sprężysty w 25°C po 
starzeniu wg PN-EN 12607-1 

% PN-EN 12607-1 
PN-EN 13398 

≥ 50 4 

 
Tablica 6.  Właściwości asfaltu PMB 45/80-65  

Lp. Właściwość Jednostka Metoda badania 45/80-65 
Wymaganie  Klasa 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 45-80 4 
2 Temperatura mięknienia °C  PN-EN 1427 ≥ 65 5 
4 Siła rozciągania J/cm2 PN-EN 13589 

PN-EN 13703 
≥2 w 5°C` 6 

5 Zmiana masy  % PN-EN 12607-1 ≤0,5 3 
6 Pozostała penetracja % PN-EN 1426 ≥ 60 7 
7 Wzrost temperatury mięknienia °C PN-EN 1427 ≤ 8 2 
8 Temperatura zapłonu °C PN-EN ISO 2592 ≥235 3 
9 Temperatura łamliwości  °C PN-EN 12593 ≤ -12 6 
10 Nawrót sprężysty w 25°C %,  PN-EN 13398 ≥70 3 
11 Zakres plastyczności  °C Podpunkt 5.1.9. normy 

PN-EN 14023 
TBR 1 

12 Stabilność magazynowania 
Różnica temperatury 
mięknienia 

°C PN-EN 13399 
PN-EN 1427 

≤5,0 2 

13 Spadek temperatury mięknienia 
po starzeniu wg PN-EN 12607-
1 

°C PN-EN 12607-1 
PN-EN 1427 

TBR 1 

14 Nawrót sprężysty w 25°C po 
starzeniu wg PN-EN 12607-1 

% PN-EN 12607-1 
PN-EN 13398 

≥ 50 0 

 
2.5. Środki  polepszaj ące adhezj ę asfaltu do kruszywa 

 
       Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywać odpowiednie 
powinowactwo fizykochemiczne, gwarantujące odpowiednią przyczepność (adhezję 0 lepiszcza do 
kruszywa i odporność mieszanki mineralno- asfaltowej na działanie wody. Mogą być stosowane 
gotowe środki adhezyjne lub wypełniacz mieszany. 
       Decyzję o zastosowaniu środka adhezyjnego ( lub wypełniacza mieszanego ) podejmuje się po 
przeprowadzeniu przez Wykonawcę badań laboratoryjnych przyczepności asfaltu do kruszywa . 
Ocenę przyczepności należy określić na podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda A na 
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wybranej frakcji mieszanki mineralnej. Przyczepność lepiszcza do kruszywa powinna wynosić co 
najmniej 90% po 6 godzinach badania. 
       W przypadku negatywnego wyniku badania  wg  PN-EN 12697-11, metoda A , w celu 
powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa należy stosować środki poprawiające adhezję lub 
wypełniacz mieszany. 
 
2.5.1 Środki  adhezyjne 
 
         Środki adhezyjne ,( jeżeli zastosowany) dodawany do asfaltu, a jego ilość powinna być 
dostosowana do konkretnej pary kruszywo – lepiszcze. 
        Należy użyć środek, którego  przydatność została potwierdzona podczas wcześniejszych 
zastosowań z takim samym kruszywem ( PN-EN 13108-1,) . Potwierdzenie przydatności polega na 
przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnej informacji od dostawcy / producenta środka adhezyjnego 
składającego się z : 
- referencji od zarządców dróg , na których zastosowano środek adhezyjny  z takim samym rodzajem 
kruszywa pod względem petrograficznym lub 
- przedstawienie odpowiednich wyników badań potwierdzających poprawne działanie z takim samym 
rodzajem kruszywa pod względem petrograficznym. 
Przedstawione dokumenty muszą zostać zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
2.5.2 Wypełniacz mieszany 
 
       W przypadku stosowania wypełniacza mieszanego ( z wodorotlenkiem wapnia) należy określić 
sposób jego dozowania i sposób ten musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
2.6. Samoprzylepna ta śma asfaltowo – polimerowa i masa polimerowo-asfalto wą 
 
       Do łączenia działek roboczych oraz łączenia warstwy z elementami wyposażenia drogi ( np. 
krawężniki , wpusty, studzienki) należy stosować samoprzylepną taśmę asfaltowo- polimerową 
rozkładaną maszynowo, do których producent /dostawca dostarczył informacjach o wcześniejszych 
pozytywnych zastosowaniach. 
Przedstawione dokumenty muszą zostać zaakceptowane przez Inżyniera.   
 
2.7. Stabilizator mastyksu 
 
     Przy stosowaniu stabilizatora mastyksu należy potwierdzić jego przydatność w oparciu o 
wcześniejsze zastosowania . Przedstawione dokumenty muszą zostać zaakceptowane przez 
Inżyniera.   
 
2.8. Dostawy materiałów 
 
     Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót . Do obowiązku wykonawcy należy 
takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki SMA, aby zapewnić nieprzerwaną 
pracę WMA  w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej. 
 
2.9. Składowanie  materiałów 

 
Składowanie kruszywa  powinno odbywać się w warunkach  zabezpieczającymi je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa .  
Wypełniacz należy składować  w silosach wyposażonych w urządzenia  do aeracji. 
Asfalt powinien być składowany w zbiornikach , których konstrukcja i użyte do ich wykonania materiały  
wykluczają możliwość zanieczyszczenia asfaltu.  
 
 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA 
 

  Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z mastyksu grysowego SMA powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-   wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, do wytwarzania mieszanek 
mineralno-asfaltowych. Wytwórnia powinna być o wydajności dostosowanej do wielkości robót, 
a proces produkcji mieszanki sterowany elektronicznie (w tym naważanie),  
-   układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego sterowanych 
elektronicznie i wyposażonych w płytę wstępnego zagęszczania z układem grzewczym.  Układarki 
winny umożliwić układanie mieszanki pełną szerokością jezdni, 
-   skrapiarek wyposażonych w elektroniczny układ sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego 
(odchyłka dozowania nie może przekraczać ± 10 % ustalonej jednostkowej ilości dozowania), 
-   walców: lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich, 
-   samochodów specjalistycznych (pkt 4.2.4.) do przewozu mieszanki SMA. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"     
pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Polimeroasfalt 
 
Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi przez producenta oraz w aprobacie 
technicznej. 
 
4.2.2. Wypełniacz 
 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
 
4.2.3. Kruszywo 
 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zawilgoceniem zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami. 
 
4.2.4. Mieszanka SMA 
 
Mieszankę SMA należy przewozić specjalistycznymi samochodami samowyładowczymi posiadające 
pokrowce brezentowe zapewniające utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowej mieszanki . 
Ładowność i ilość środków transportowych powinna być tak dobrana aby zapewnić ciągłą pracę 
układarki jednocześnie nie dopuścić do zbyt długiego postoju przed wyładowaniem  i wbudowaniem 
mieszanki asfaltowej. 
Transport wg STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 i STWiORB D.05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.2.4. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki SMA 
 
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki SMA i 3 próbki reprezentatywne mieszanki SMA 
zagęszczonej 2x75 uderzeń ubijaka wg Marshalla oraz wyniki badań laboratoryjnych próbek 
materiałów pobranych w obecności Inżyniera. 
Projektowanie mastyksu grysowego polega na: 
- doborze składników mieszanki mineralnej, 
- doborze optymalnej ilości elastomeroasfaltu, 
- doborze ilości stabilizatora mastyksu i środka adhezyjnego. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne o rzędnych podanych w tablicy 4. 
Każda zmiana składników mieszanki SMA w czasie trwania robót, wymaga akceptacji Inżyniera  oraz 
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia. 
 
Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej SMA 11  

Właściwość SMA11 
KR3-KR6 

Wymiar sita, 
 mm/przechodzi przez: 

od do 

16 100 - 
11,2 90 100 

8 50 65 
5,6 35 45 
2 20 30 

0,125 9 17 
0,063 8 12 

Zawartość środka stabilizującego,[%(m/m)] 0,3 1.5 
  Zawartość lepiszcza  B min 6,4* 
 
Skład mieszanki SMA powinien być ustalony na podstawie badań próbek sporządzonych wg metody 
Marshalla. 
Wymagania dla mieszanki SMA podano w tablicy 8. 
 
Tablica 8. Wymagane właściwości  dla mieszanki SMA 11 do warstwy ścieralnej , KR3-4 



D.05.03.13 REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO POD 
UL.ROGOWSKĄ W M.WODZISŁAW ŚLĄSKI 

MIASTO  
WODZISŁAW ŚLĄSKI 
UL. BOGUMIŃSKA 4 

44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI 
 

174 Biuro Inżynierskie CONCEPT 

 
5.3. Produkcja mieszanki SMA 
 
Mieszankę SMA należy produkować w wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych zachowując 
zasady określone w STWiORB D.05.03.05. „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 
Środek adhezyjny powinien być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
Stabilizator powinien być dozowany do mieszalnika przed podaniem kruszywa i asfaltu lub do grysów 
do pojemnika wagi, w czasie ich odważania. 
Temperatura mieszanki SMA z dodatkiem stabilizatora i środka adhezyjnego:  - 130°do180oC,   o ile 
wymagania producenta lepiszcza (potwierdzone Aprobatą Techniczną IBDiM) nie stanowią inaczej. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być 
wyższa o więcej niż 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA. 
Temperaturę mieszanki SMA uzależnia się od właściwości stabilizatora. 
Producent powinien dołączyć do listu przewozowego deklarację zgodności wytworzonej mieszanki 
z PN-EN 13108-5 z numerem certyfikatu Zakładowej kontroli produkcji. 
 
5.4. Przygotowanie podło ża 
 
         Podłoże pod nawierzchnię z mieszanki SMA stanowi warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
wykonana wg zasad podanych w STWiORB D.05.03.05. „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.  
Podłoże powinno mieć odpowiedni profil, jego powierzchnia powinna być sucha i dokładnie 
oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. 
      Przed rozłożeniem mieszanki SMA podłoże należy skropić emulsja asfaltową szybkorozpadową , 
w takiej ilości, aby po odparowaniu wody z emulsji pozostało 0,1-0,3 kg/m2 asfaltu.            
          Dokładną ilość emulsji użytej do skropienia Wykonawca uzgodni z Inżynierem.  
Brzegi krawężników oraz innych urządzeń jak włazy, wpusty itp. powinny być posmarowane 
lepiszczem (gorący asfalt, asfalt upłynniony, emulsja szybkorozpadowa). 
 
5.5. Warunki przyst ąpienia do robót 
 

Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA nie może być układana gdy temperatura otoczenia 
w ciągu ostatnich 24 godzin była niższa od +5oC, zaś w czasie robót wynosi mniej niż +10oC. Nie 
dopuszcza się układania mastyksu grysowego SMA na wilgotnym i oblodzonym podłożu, podczas 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). 
 
 
 
 
 

p. Wyszczególnienie 
Warunki 
zagęszczania wg 

PN-EN 13108-20 
Metoda i  warunki badania 

Wymagania 
SMA 11 

1 Zawartość wolnych przestrzeni C.1.2, 
 ubijanie,2x50 
 uderzeń 

 

 
    PN-EN-12697 -8, p.4 

 
      Vmin 1,5 

Vmax 3,0 

3 Odporność na deformacje 
trwałe 

C.1.1, 
ubijanie,2x25 

uderzeń 

PN-EN-12697 -22, 
 metoda B w powietrzu, 
PN-EN 13108,D.1.6,60°C, 
10000 cykli 

WTS AIR 0,5 
PRDAIR 

deklarowane 
 

4 Odporność na działanie wody C.1.20, 
wałowanie, P98 - 
P100 

PN-EN-12697 -12, 
przechowywanie w 40°C  z
jednym cyklem zamrażania 
b) badanie w 25°C 

ITSR 90 

5 Spływność lepiszcza - PN-EN-12697 -18, p.5 D 0,3 
a) Grubość płyty: SMA 11 40mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania  odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania 

podano w załączniku 1 
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5.6. Odcinek próbny 
 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji wg zasad określonych w STWiORB 
D.05.03.05. „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 

Na etapie zarobu próbnego Zamawiający przeprowadzi badanie odporności na koleinowanie 
metodą „w małym koleinomierzu”. SMA musi spełnić wymagania w zakresie odporności na 
koleinowanie. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona odcinek próbny  w celu: 
-  stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
- stwierdzenie dokładnej ilości emulsji do skropienia podłoża w celu uzgodnienia z Inżynierem, 
- określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki SMA przed zagęszczeniem, koniecznej do 
uzyskania wymaganej grubości warstwy, 
- określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Do próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania 
warstwy nawierzchni. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera. 
 
5.7. Układanie i zag ęszczanie warstwy z mieszanki SMA 
 
Mieszanka SMA powinna być układana mechanicznie, w sposób ciągły, układarką z włączoną 
wibracją i jeśli to możliwe całą szerokością jezdni. Elementy układarki rozkładające i dogęszczające 
powinny być podgrzane przed rozpoczęciem robót. Jeśli za układarką wystąpił wysięk lepiszcza w 
postaci plamy, to mieszankę należy w tym miejscu wybrać łopatą i uzupełnić nową. 
Mieszanka SMA powinna być zagęszczana walcami stalowymi gładkimi. Zagęszczanie nie powinno 
powodować wyciskania się zaprawy na powierzchnię. W celu uszorstnienia nawierzchni, gorącą 
warstwę w czasie jej zagęszczania należy posypać żużlem stalowniczym lub suchym grysem o 
uziarnieniu 2÷4 mm w ilości 1÷2 kg/m2. Korzystne jest również stosowanie kruszywa lakierowanego 
(otoczonego asfaltem ok. 1 % m/m). Rozsypane kruszywo powinno być przywałowane walcem 
stalowym. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Za zgodą Inżyniera, nawierzchnię można oddać do ruchu zaraz po jej wykonaniu. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne kontroli jako ści robót 
 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :  
  - uzyskać i przedstawić Inżynierowi do akceptacji, wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby 
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem 
CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. 
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
  - przedstawić Inżynierowi wyniki wszystkich badań materiałów przeznaczonych do produkcji 
mieszanki mineralno - asfaltowej celem porównania z wymaganiami ST i akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Tablica 6.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni  z 

mieszanki SMA. 
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Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

1 Dozowanie składników dozór ciągły 
2 Skład i uziarnienie mieszanki SMA pobranej na 

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

3 Właściwości mieszanki SMA 
Stabilność, osiadanie, niewypełniona wolna 
przestrzeń w próbkach Marshalla 

1 na 1000 Mg produkcji 

4 Badanie właściwości asfaltu dla każdej cysterny 
5 Badanie właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
6 Badanie właściwości kruszywa 

- piasek łamany 
- grys  

 
1 na 200 Mg i przy każdej zmianie 
1 na 500 Mg i przy każdej zmianie 

7 Pomiar temperatury składników mieszanki W sposób ciągły  
8 Pomiar temperatury mieszanki SMA przy każdym załadunku i w czasie 

wbudowywania, w sposób ciągły 
9 Temperatura otoczenia i ocena warunków 

atmosferycznych na budowie 
w każdym dniu przed rozpoczęciem robót 

 
 
6.3.2. Skład mieszanki i uziarnienie mieszanki mineralnej   
 
Uziarnienie oraz zawartość asfaltu całkowitego , każdej próbki pobranej na Wytwórni  z lużnej 
mieszanki mineralno – asfaltowej oraz wartość średnia z wielu oznaczeń z danego odcinka budowy 
powinny być zgodne z wejściowym lub wyjściowym składem mieszanki, z tolerancją podaną w tablicy 
4.3. Badanie należy wykonać zgodnie  z normą PN-EN 12697-1 oraz PN-EN 12697-2. 
 
6.3.3. Właściwości mieszanki SMA 
 
Właściwości mieszaki SMA należy określać na próbkach pobranych w trakcie układania mieszanki, 
zagęszczonych metodą Marshalla. Za zgodą Inżyniera dopuszcza się pobieranie próbek ze środków 
transportu na terenie wytwórni mieszanki. Wyniki powinny być zgodne z podanymi w recepcie 
laboratoryjnej i wymaganiami podanymi w tablicy 7. 
 
Tablica 7.  Wymagania wobec warstwy z mieszanki SMA dla dróg o kategorii ruchu KR3 - KR6 

Lp. Wyszczególnienie 
Mieszanka, mm 

0/11 
1 Skład mieszanki SMA zgodny z recepturą, dopuszczalne odchyłki  

wg tablicy 5 
2 Wskaźnik zagęszczenia mieszanki SMA w 

warstwie, % 
>98 

3 Wolna przestrzeń w warstwie, % (V/V) 3,0 ÷ 6,0 
4 Grubość standardowa warstwy ścieralnej, cm 3,5 ÷ 4,5 
5 Cechy powierzchniowe nawierzchni zgodne z wymaganiami PN-S-96025:2000 i 

Rozporządzeniem Ministra TiGM (Dz. U. Nr 
43/99) 

 
 
 
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu 
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Dla każdej dostawy Wykonawca powinien określić właściwości zgodnie  z punktem 2.2. 
 
6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza 
 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza Wykonawca powinien określić właściwości wypełniacza 
zgodnie z punktem 2.3. 
 
6.3.6. Badanie właściwości kruszywa  
 
Z częstotliwością podaną w tablicy 5, Wykonawca powinien określić właściwości kruszywa zgodnie z 
punktem 2.1. 
 
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki 
 
Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na 
otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. 
 
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki SMA 
 
Pomiar temperatury mieszanki SMA powinien być dokonany przy załadunku i w czasie wbudowywania 
w nawierzchnię. Pomiar należy wykonać przy użyciu termometru z dokładnością ± 2oC, a temperatura 
powinna być zgodna z wymaganą w recepcie. 
 
6.4. Badania dotycz ące cech geometrycznych i wła ściwo ści nawierzchni z mieszanki SMA 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Tablica 8.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z mieszanki SMA 
 

  Lp.      Wyszczególnienie badań  
 

  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły 
3 Równość poprzeczna co 5 m (Dz.U. Nr 43/1999) 
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie* co 100 m 
7 Grubość warstwy (do odbioru robót) 2 próbki z każdego układanego pasa długości do  

1000 m 
8 Zagęszczenie warstwy (do odbioru robót) 2 próbki z każdego układanego pasa długości do  

1000 m 
9 Wolna przestrzeń w warstwie (do odbioru 

robót) 
2 próbki z każdego układanego pasa długości do  
1000 m 

10 Właściwości przeciwpoślizgowe (do 
odbioru robót) 

nie rzadziej niż co 50 m 

11 Złącza podłużne i poprzeczne każde złącze 
12 Obramowanie nawierzchni ocena wizualna 
13 Wygląd zewnętrzny ocena wizualna 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych 
 
6.4.2. Szerokość warstwy 
 
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, 
z tolerancją ±5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem  lub 
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opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być większa z każdej strony co najmniej o 
grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 
 
6.4.3. Równość warstwy 
 
Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy ścieralnej mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być 
większe od 4 mm - dla trasy głównej oraz 6 mm - dla jezdni łącznic. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni 
 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i na łukach powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe nawierzchni 
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni a rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 
 
6.4.7. Grubość warstwy 
 
Grubość warstwy po zagęszczeniu powinna spełniać następujące warunki: 
    - nie może być mniejsza od grubości projektowanej, 
     -nie może być większa od grubości projektowanej o więcej niż 5 mm. 
 
6.4.8. Zagęszczenie warstwy 
 
Badanie zagęszczenia wykonanej warstwy należy przeprowadzić na próbkach wyciętych  z 
nawierzchni z częstotliwością nie mniejszą od podanej w tablicy 8. Wskaźniki zagęszczenia  nie 
powinny być mniejsze niż 98 %.  
 
6.4.9. Wolna przestrzeń w warstwie 
 
Badanie wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie należy przeprowadzić na próbkach wyciętych  z 
nawierzchni z częstotliwością nie mniejszą od podanej w tablicy 8. Zawartość wolnej przestrzeni 
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w tabeli 7. 
 
6.4.10.  Złącza podłużne i poprzeczne 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącza podłużnego i poprzecznego polega na oględzinach. 
Złącza powinny być równe i związane. 
 
6.4.11. Krawędź, obramowanie warstwy 
 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 mm 
do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwa nieobramowana powinna być wyprofilowana, a w 
miejscach, gdzie zaszła konieczność obcięcia, pokryta asfaltem. 

 
6.4.12. Wygląd nawierzchni 
 
Sprawdzenie wyglądu warstwy nawierzchni należy wykonać przez oględziny całej nawierzchni 
wykonanego odcinka. Wygląd warstwy powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam  i 
wykruszeń, a wolne grysy zastosowane do uszorstnienia powinny być usunięte. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z mieszanki SMA. 
Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji 
Projektowej z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. 
Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową 
zapłatę. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Wykonana warstwa ścieralna podlega odbiorowi wg ogólnych zasad określonych w STWiORB  D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
W przypadku  stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych, które 
Wykonawca wykona w terminie ustalonym z Inżynierem. 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. POSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z mieszanki SMA obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki, 
- opracowanie recept laboratoryjnych wraz z badaniami, 
- wykonanie odcinka próbnego, 
- wytworzenie mieszanki, 
-oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 
- transport mieszanki do miejsca wbudowania i wszystkie niezbędne czynności z tym związane, 
- mechaniczne rozłożenie mieszanki, 
- zagęszczenie i obcięcie krawędzi, 
- wykonanie posypki, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
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1. PN-EN 13043:2004/AC:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

2. PN-EN 933  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 
3. PN-EN 1097  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
4. PN-EN 1367  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. 
5. PN-EN 1744  Badania chemicznych właściwości kruszyw. 
6. PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych. 
7. PN-EN 12597  Asfalty i produkty asfaltowe – Terminologia. 
8. PN-EN 14023         Asfalty i produkty asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami. 
9. PN-EN 13924  Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

twardych. 
10. PN-EN 12593  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa. 
11. PN-EN 12607  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 

wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT. 
12. PN-EN 1426  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą. 
13. PN-EN 1427  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. 

Metoda Pierścień i Kula. 
14. PN-EN ISO 2592:2002 (U) Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia. 

Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda. 
15. PN-C-0404:1990  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczanie gęstości 
16. PN-C-04132:1985  Przetwory naftowe. Pomiar ciągłości asfaltów. 
17. PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport. 
18. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych. 
19. PN-EN 12697  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno asfaltowych 

na gorąco 
20. PN-EN 13108  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania. 
21. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
1. TWT-PAD-2003 Tymczasowe Wytyczne Techniczne. Polimeroasfalty drogowe. IBDiM   Zeszyt 

65/2003. 
2. Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 2001), IBDiM – Zeszyt 62/2001. 
3.  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 
43/99, poz. 430. 

4. Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa  
5. Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe  
6. Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe  
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D.05.03.16  ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ PRZED 
SPĘKANIAMI 

 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot STWiORB 

 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych  z 
ułożeniem siatki na styku istniejącej i projektowanej nawierzchni w ramach realizacji zadania: Remont 
przepustu drogowego pod ul. Rogowsk ą w m. Wodzisław Śląski  
Udanin  
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 
    STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
jak w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 

 
      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ogólnych zasad prowadzenia robót związanych 
z wbudowaniem siatki zbrojeniowej z włókien szklanych przesączanej asfaltem . Zabezpieczenie 
nawierzchni siatką zbrojeniową należy wykonać  zgodnie z Dokumentacja Projektową. 
   Ustalenia obejmują ułożenie geosiatki do wzmocnienia nawierzchni na całej szerokości przekroju 
poprzecznego drogi, zgodnie z lokalizacją określoną w Dokumentacji Projektowej oraz w miejscach 
połączenie nowej nawierzchni, jak i napraw lokalnych metodą płytką ze starą pasmem szerokości  
2,0 m.  Geosiatkę do wzmocnienia nawierzchni należy ułożyć pod warstwą ścieralną. 
 
1.4.   Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych przes ączanych asfaltem  – płaski wyrób 
syntetyczny zbudowany z wiązek włókien szklanych, ułożonych wzdłużnie i poprzecznie  tworzących 
oczka siatki. Siatka w węzłach nie jest usztywniana przez co możliwe jest przesuwanie 
poszczególnych wiązek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie). Wiązki włókien tworzących siatkę 
w procesie produkcyjnym przesączane są asfaltem. Siatka posiada na górnej powierzchni posypkę z 
piasku a dolna powierzchnia pokryta jest cienką folią zabezpieczającą.  
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszelkie prace należy prowadzić w okresie bezdeszczowym (podczas układania siatki), przy suchym 
podłożu i temperaturze powietrza co najmniej +50C. 

2. MATERIAŁY 
 

Do wykonania powyższych robót należy stosować następujące materiały: 
• kationowe emulsje modyfikowane polimeroasfaltami C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM 
• siatkę z włókien szklanych wstępnie przesączaną asfaltem. 
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Materiał powinien spełniać wymagania ogólne określone w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
 
2.1. Emulsja asfaltowa 

 
Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na której ma być ułożona siatka należy stosować 
emulsję asfaltową modyfikowane polimeroasfaltami o  zawartości asfaltu 60% (C60BP3 ZM lub C60 
BP4 ZM) - zgodnych zaleceniami zawartymi w Wymaganiach Technicznych WT-3 Emulsje asfaltowe 
2009 
 
2.2. Siatka zbrojeniowa 

 
Do wykonania robót należy zastosować wyrób złożony z siatki szklanej wstępnie przesączanej 
asfaltem. Należy zachować właściwości i cechy siatki podane w pkt. 1.1. oraz 1.4.1.  Parametry 
techniczne dotyczące siatki podano w tablicy 1.  
 

Tablica 1  Wymagania dla siatki 
Parametr Wartość 

Materiał włókno szklane 
Wydłużenie [%] max. 3,0 
Ilość wiązek włókna na 1 mb: 

- wszerz  
- wzdłuż 

 
min. 49 
min. 48 

Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] 
- wszerz 
- wzdłuż 

 
min.120 
min. 120 

 
Siatka powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami określonymi w normie jakościowej ISO 
9002 (EN 29002). Siatka powinna posiadać aprobatę techniczną IBDiM.  
 

3. SPRZĘT 
 

    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne" 
pkt. 3. 
    Do wykonania robót powinien być stosowany sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
Należy stosować:  

• skrapiarkę do wykonania skropienia emulsją asfaltową,  
• urządzenie do maszynowego rozkładania siatki (w przypadku znacznej powierzchni robót) 

wraz z maszyną transportową (sztaplarka, ładowarka z osprzętem itp) 
• narzędzia tnące (noże, nożyce itp) 
• ręczne palniki gazowe.  

 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
 

   Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 4. 
Siatkę należy transportować i magazynować  w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo 
na równym podłożu i w sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi i mechanicznymi 
uszkodzeniami.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

   Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB  DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 5. 
 
5.1. Wbudowanie siatki 
 
    Przed ułożeniem geosiatki istniejącą nawierzchnię należy wyrównać betonem asfaltowym zgodnie 
z Dokumentacją Techniczną.  
    Geosiatkę należy układać na wyrównanej powierzchni warstwy wyrównawczej wykonanej zgodnie z 
STWiORB D-05.03.05. Tak ułożoną geosiatkę należy przykryć warstwą wiążącą i ścieralną, której 
zagęszczenie konsoliduje i stabilizuje układ międzywarstwowy  geosiatki. 
    Dla zapewnienia właściwego zespolenia z  warstwami asfaltowymi siatki wstępnie powlekanej 
asfaltem, siatkę należy rozkładać „na gorąco” ze wstępnym sklejeniem siatki z podłożem. 
Podłoże: 
   Stabilne (nośne) nawierzchnie bitumiczne nowo wykonane, to jest warstwa wyrównawcza. 
Powierzchnię podłoża należy oczyścić i usunąć wszelkie luźne części. Lokalne ubytki lub szczeliny w 
podłożu o szerokości powyżej 4 mm muszą być wypełnione lub naprawione odpowiednimi masami 
naprawczymi. Tak przygotowane podłoże należy skropić emulsję asfaltową modyfikowaną  
polimeroasfaltami (C60BP3 ZM lub C60BP4 ZM) w ilości od około 0,25-0,30 kg/m2. Przy skropieniu 
lepiszczem asfaltowym na gorąco – ilość 0,15 - 0,2 kg/m2. Należy przestrzegać ogólnych zasad 
wykonania skropienia, obowiązujących przy  wykonywaniu połączenia międzywarstwowego podanych 
w Wymaganiach Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, zwracając szczególną uwagę na 
równomierność  pokrycia powierzchni. 
Ułożenie siatki: 
   Siatkę można rozkładać zarówno ręcznie jak i maszynowo. Warstwę siatki możemy rozkładać na 
całej powierzchni wzmacnianego odcinka lub też tylko na fragmentach powierzchni (nad rysami, nad 
szwami roboczymi). W tym przypadku strefa zakotwienia siatki powinna wynosić min 50 cm.   
Rozłożenie siatki może nastąpić dopiero po przeschnięciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby 
była lekko klejąca się, ale nie przywierała.  
    Siatkę układa się na podłożu z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procesu rozkładania, 
mikrofolia od spodu siatki ma być całkowicie roztopiona, a powłoka bitumiczna siatki winna być 
nagrzana. W przypadku aplikacji ręcznej warstwę folii należy stopić gazowym palnikiem ręcznym; w 
przypadku rozkładania maszynowego warstwa ta jest topiona przez palniki zabudowane w urządzeniu 
rozkładającym. Palniki i prędkość przejazdu maszyny należy tak regulować aby nie dopuścić do 
przegrzewania siatki (przypalania powłoki z wydzielaniem dymu ). 
     W przypadku rozkładania ręcznego należy docisnąć warstwę siatki poprzez przejazd lekkiego 
walca obficie skrapianego. W przypadku rozkładania maszynowego nie jest to wymagane i w 
przypadku  podłoży frezowanych nie zalecane. Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie siatki 
zbrojeniowej do podłoża. 
    Siatkę należy układać „na zakład” o szerokości min. 10 cm. Dotyczy to zarówno połączeń 
podłużnych jak i poprzecznych.  Docinanie siatki na żądany wymiar zarówno w kierunku podłużnym 
jak i poprzecznym może się odbywać przy wykorzystaniu zarówno przyrządów ręcznych jak i z 
wykorzystaniem mechanicznych urządzeń tnących (szlifierki kątowe itp).  
Po rozłożonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwą bitumiczną nawierzchni może 
odbywać się ruch pojazdów używanych do układania tej warstwy. Dopuszcza się także ogólny ruch 
kołowy w ograniczonym zakresie, zarówno co prędkości jak i tonażu pojazdów. 
Mieszanki mineralno – asfaltowe przykrywające siatkę powinny być układane mechanicznie z 
zachowaniem minimalnej grubości 40 mm po zagęszczeniu. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1.  Kontrola jako ści siatki 
 

6.1.1.  Częstotliwość badań, skład i liczebność partii 
Badania należy wykonywać przy odbiorze każdej partii geosiatki. W skład partii wchodzą rolki 
geosiatki o jednakowych wymiarach. Liczebność partii do badań nie powinna być większa niż 100 
rolek 
6.1.2   Pobieranie próbek i kontrola jakości 
Próbki z każdej partii należy pobierać losowo wg PN-N-03010;1983. Pobieranie próbek 
laboratoryjnych z rolki i przygotowanie próbek do badań należy wykonać wg PN-ISO 9862;2007 
6.1.3.    Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i szerokości pasma 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie równomierności rozłożenia oczek 
siatki oraz występowania uszkodzeń (przerwania ciągłości wiązek włókien) jak również jednorodności 
nasycenia siatki asfaltem. Szerokość pasma należy określić przez pomiar bezpośredni z dokładnością 
do 1 cm wykonany co 10 mb rozwiniętej rolki. Odchyłka szerokości pasma nie powinna przekraczać 
+/- 2% wymiaru nominalnego. 
6.1.4.     Sprawdzenie cech wytrzymałościowych 
Wytrzymałość na rozciąganie wiązek włókien siatki zarówno w układzie poprzecznym jak i podłużnym 
nie powinna być mniejsza niż podana w punkcie 2.2 przy wydłużeniu jak w pkt. 2.2. Wytrzymałość 
siatki obliczana jest na podstawie ciężaru powierzchniowego i parametrów mechanicznych włókna 
użytego do produkcji nici siatki. Pole powierzchni poszczególnych oczek siatki nie może być mniejsze 
niż 2,4 cm2. 
 
6.2. Kontrola jako ści przeprowadzonych Robót 

 
Kontrola jakości Robót polega na:  

• sprawdzeniu zużycia emulsji asfaltowej i jednorodności skropienia, 
• sprawdzeniu prawidłowości usunięcia folii ochronnej na całej powierzchni, 
• wizualnej ocenie przylegania siatki do podłoża przed ułożeniem na niej warstwy 

bitumicznej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

    Ogólne zasady Obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 7. Jednostką 
obmiarową jest 1 m2 ułożonej siatki. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

    Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 

    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" 
pkt. 9. 
    Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia nawierzchni obejmuje:  

− koszt materiałów wraz z transportem, 
− wykonanie skropienia emulsją asfaltową, 
− rozłożenie siatki. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

• Zalecenia producenta siatki dotyczące technologii wbudowania  
• Karta informacji technicznej siatki 
• Aprobata IBDiM. 
• Normy: 

PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe 
PN-EN ISO 1889 Nitki wzmacniające – Wyznaczanie masy liniowej 
PN-EN ISO 9862;2007 Geosyntetyki – Pobieranie próbek i przygotowanie próbek roboczych 
PN-EN ISO 9864:2007 Geosyntetyki – Metoda badania do wyznaczenia masy 
powierzchniowej geotekstyliów i wyrobów pokrewnych  
PN-ISO 10319 Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek 
PN-ISO 4602:1998 Tekstylia szklane – Tkaniny – Wyznaczanie liczby nitek osnowy i wątku na 
jednostkę długości 
PN-ISO 5025:2001 Wyroby wzmacniające – Tkaniny – Wyznaczanie szerokości i długości 
ASTM D1505-03 Standard Test Method for Density of Plastics by the Density-Gradient 
Technique 
ASTM D2101-94 Test Method for Tensile Properties of Single Man-Made Textile Fibers Taken 
from Yarns and Tows 
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