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D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zadania: 
„Remont obiektów mostowych na terenie Nowego Sącza”  
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych 
w podpunkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 
technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót opisanych w podpunkcie 1.1 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w STWIORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 
korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów 
łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.6. Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 
1.4.8. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, 
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 
1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót. 
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
1.4.20. 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) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
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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 odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
i związanych z nią urządzeń 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. 
1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.29. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 
1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do  rzeprowadzenia cieku, 
szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych 
form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 
1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość 
konstrukcyjną ustroju niosącego. 
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1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji 
przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  
1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać 
na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWIORB i 
poleceniami Inspektora Nadzoru 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet 
STWIOB. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 
dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 
kontraktowej. 
 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIOB 
Dokumentacja projektowa, STWIOB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w dokumentach kontraktowych. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o prowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i STWIOB. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWIOB będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWIOB i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
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 projektu 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. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektora 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. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) 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 dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
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 robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie 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. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inspektora Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inspektora Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne 
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia 
i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 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. 
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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 anitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki 
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 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 zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu,  mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia. 
1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWIORB w czasie realizacji robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje 
o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi 
na wykonanie badań 
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
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2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inspektora Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora 
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
3. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 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 lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych 
wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 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. 
 
 
 
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 powinna 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 nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 
warunków 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, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST,PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości  wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora 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 powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 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 zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 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. 
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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 częstotliwość są określone w STWIORB, 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 Inspektowi 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.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektor Nadzoru będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru. 
 Na zlecenie Inspektor 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; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
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, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 
i  terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
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/Kierownika projektu 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 
pomocy. 
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Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWIORB na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i STWIORB. 
Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 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 
Inspektor Nadzoru może dopuścić 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 ww. 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 
Inspektorowi Nadzoru. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 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 Inspektora Nadzoru. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia 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, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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- 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 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Książka obmiarów 
 Książka 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 książki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 
w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru/Kierownika projektu. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli STWIORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3  jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
STWIORB. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom STWIORB 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inspektora 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, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego 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 ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, 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: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. 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, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
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 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

17 
 

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów itd dla zadania: „Remont 
obiektów mostowych na terenie Nowego Sącza” 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną (ST) 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych  
z rozbiórką: 
 nawierzchni bitumicznych, 
 nawierzchni z płytek betonowych i kostki betonowej, 
 krawężników betonowych wraz ze ściekiem i ławą, 
 obrzeży betonowych z ławą, 
 znaków drogowych wraz ze słupkami, 
 ogrodzeń z fundamentami i cokołami wraz z bramami i furtkami, 
 cięcie nawierzchni asfaltowej piłą 
 barier drogowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w ST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.3. Materiały stanowiące własność Zamawiającego 
 Własnością Zamawiającego są słupki, znaki drogowe i inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu.  

Pozostałe materiały z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może  
być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
 spycharki, 
 ładowarki, 
 żurawie samochodowe, 
 samochody ciężarowe, 
 zrywarki, 
 młoty pneumatyczne, 
 piły mechaniczne, 
 palniki acetylenowe 
 koparki. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być usunięte z placu budowy zaraz po zakończeniu robót 
rozbiórkowych. Materiały do wykorzystania przez Zamawiającego powinny być odwiezione przez Wykonawcę 
na miejsce składowania Wykonawcy. 
 Używając dróg publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST  
lub wskazanych przez Inżyniera. 
 Jeśli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany 
odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST  
lub przez Inżyniera. 
 

Wszystkie elementy będące własnością Zamawiającego, określone w niniejszej ST, powinny  
być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Wykonawca powinien przewieźć je na miejsce 
określone przez Inżyniera. 

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy i składowane bądź utylizowane zgodnie z prawem ochrony środowiska,  
w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 Materiał z rozbiórki nawierzchni przeznaczony do powtórnego użycia wg wskazań Inżyniera powinien 
być chroniony przed zanieczyszczeniem. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące  
się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie  
z wymaganiami określonymi w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z : 
 Rysunkami w zakresie kompletności wykonywania robót, 
 wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji. 
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Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń 
i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest : 
 dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy), 
 dla krawężników betonowych wraz ze ściekiem i ławą - m. (metr), 
 dla obrzeży betonowych z ławą- m (metr), 
 dla znaków drogowych i słupków z fundamentem – kpl. (komplet), 
 dla ogrodzeń z fundamentami i cokołami wraz z bramami i furtkami – m (metr), 
 dla cięcia nawierzchni asfaltowej piłą – m (metr), 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni - m2 (metr kwadratowy): 

 wyznaczenie robót w terenie, 
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
 oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót, 
 rozebranie nawierzchni, 
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
 odwiezienie materiałów na wysypisko i utylizacja zgodnie z prawem ochrony środowiska, 
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego 

w Specyfikacji Technicznej. 
 

b) dla rozbiórki prefabrykowanego krawężników ze ściekami, obrzeży - m (metr): 
 wyznaczenie robót w terenie, 
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
 oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania          robót 

lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
 odsłonięcie krawężnika / obrzeża, 
 ręczne wyjęcie elementów prefabrykowanych wraz z oczyszczeniem, 
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia,           z 

ułożeniem na poboczu, 
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
 rozebranie ław fundamentowych, 
 uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 
 załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 
 odwiezienie materiałów na wysypisko i utylizacja zgodnie z prawem ochrony          środowiska, 
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 uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego 

w Specyfikacji Technicznej. 
 

c) dla rozbiórki znaków drogowych i konstrukcji wsporczych - kpl. (komplet): 
 wyznaczenie robót w terenie, 
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
 oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania          robót 

lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
 demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 
 odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentami, 
 demontaż konstrukcji wsporczych dla znaków wraz z fundamentami, 
 zasypanie dołów po słupkach i fundamentach konstrukcji wsporczych wraz z zagęszczeniem 

do uzyskania Is ³ 1,00    wg BN-77/8931-12[9], 
 załadunek i wywiezienie słupków i tablic znaków do Zamawiającego, 
 odwiezienie pozostałych materiałów na wysypisko i utylizacja zgodnie z prawem          ochrony 

środowiska, 
 uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego 

w Specyfikacji Technicznej. 
 

d) dla rozbiórki ogrodzeń wraz z bramami i furtkami, barier drogowych - m (metr): 
 wyznaczenie robót w terenie, 
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
 oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania           robót 

lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
 demontaż elementów ogrodzenia w sposób umożliwiający ich ponowne           wykorzystanie, 
 odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem oraz cokołami, 
 zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12, 
 przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia,           z 

ułożeniem w stosy na poboczu, 
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
 odwiezienie materiałów na wysypisko i utylizacja zgodnie z prawem ochrony          środowiska, 
 uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego          w 

Specyfikacji Technicznej. 
 

e) dla cięcia nawierzchni asfaltowej piłą - m (metr): 
 wyznaczenie robót w terenie, 
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
 oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania          robót 

lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
 cięcie piłą nawierzchni asfaltowej, 
 uporządkowanie terenu; 
 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego          w 

Specyfikacji Technicznej. 
 
 
Koszty transportu, składowania i opłaty magazynowe będą poniesione przez Wykonawcę. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w p. 5 Specyfikacji. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
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1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia. 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco. 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 

okrągłym  
i kwadratowym. 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej zadania: „Remont obiektów mostowych na terenie 
Nowego Sącza” 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
opisanych w podpunkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach, 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjamipodanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 
. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-
M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Ziemia urodzajna 
 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
2.3. Ziemia kompostowa 
 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na 
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i 
wskaźników jakości kompostu. 
 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi 
z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako 
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
 Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 
osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory 
sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie 
jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
2.4. Nasiona traw 
 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg 
której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  
2.6. Nawozy mineralne 
 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 
 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
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. Trawniki 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów 
lub 
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 
mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 
zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje 
inaczej, 
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2 
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 
- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 
5.2.2. Pielęgnacja trawników 
 Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 
koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października), 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu 
należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.  
  
5.3.. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 
 W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie istniejących 
drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. 
 Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w SST powinny być określone warunki 
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Trawniki 
 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
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) wykonania: trawników 
 
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, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2  trawnika obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 
rozrzucenie kompostu, 
- zakładanie trawników, 
- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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D – 08.01.01B USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru krawężników betonowych w 
ramach inwestycji pn: „Remont obiektów mostowych na terenie Nowego Sącza” 
 
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 objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie, kontrolę i odbiór krawężników betonowych. W zakres robót wchodzi ustawienie krawężników 

prostokątnych, ściętych o wymiarach 15x30cm i 20x30cm. Krawężniki ustawiane będą na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej C16/20 (B20) z oporem. 

Szczegółowa lokalizacja krawężników wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla pieszych od jezdni. 
Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt. 
Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w 
STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
1.6. Kod i nazwa robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
       45 23 32 22-1: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem 
robót nie później niż 3 tygodnie.  
 
2.2. Krawężniki betonowe 
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 

– krawężnik może być produkowany: 
a) z jednego rodzaju betonu, 
b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na 

całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć 
minimalną grubość 4 mm), 

– skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 
deklarowanymi przez producenta, 

– krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy określaniu 
wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem 
wynosi 1000 mm, 
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– powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej, 
– płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie 

lub ryglowanie, 
– krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe: zewnętrzne o promieniach 0, 5; 1, 3, 

6, 9, 12 m i wymiarach 15x30x78 cm, 
 

Wymagania wobec wymiarów krawężnika przedstawiono w tablicy 1 
Tablica 1  

Lp. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340 

1 Długość ±1% nie mniej niż (-4mm) i nie więcej niż (+10mm) 

2 Wymiary powierzchni za 
wyjątkiem promienia 

±3% nie mniej niż (-3mm) i nie więcej niż (+5mm) 

3 Pozostałe wymiary ±5% nie mniej niż (-3mm) i nie więcej niż (+10mm) 

4 Płaskość i prostoliniowość Długość pomiarowa w 
mm 

Dopuszczalna odchyłka płaskości i 
prostoliniowości w mm 

300 ±1,5 

400 ±2,0 

500 ±2,5 

800 ±4,0 

Wymagania techniczne wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 przedstawia tablica 2. 
Klasa betonu nie niższa niż C25/30 (B30). 
Tablica 2 

Lp. Cecha Klasa Oznaczenie Wymagania 
1 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

1.1 Odporność na 
zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem 
soli odladzających 

3 D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 
1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik 
> 1,5 kg/m2 
 

1.2 Wytrzymałość na zginanie  3 U Charakterystyczna 
wytrzymałość, MPa 

6,0 

Każdy pojedynczy 
wynik, MPa 

 
> 4,8 

1.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

  Krawężniki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 1.2 oraz poddawane są normalnej 
konserwacji 

1.4 Nasiąkliwość 2 B Wartość średnia ≤4,0% masy*) 
1.4 Odporność na ścieranie 4 I Odporność przy pomiarze na tarczy 

Boehmego, wg zał. H normy- badanie 
alternatywne 

    

    ≤ 18000 mm3/5000 mm2 
2 Aspekty wizualne 

2.1 Wygląd  J powierzchnia krawężnika nie powinna mieć 
rys i odprysków, 
nie dopuszcza się rozwarstwień w 
krawężnikach dwuwarstwowych 

 
*) Wymagania dla wyrobu dotyczące nasiąkliwości betonów określają przepisy krajowe – ustalenia zostały 
zawarte w piśmie GDDKiA-DT-WM-zk-520/10/10 z dnia 06.03.2010r. 
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Sprawdzenia krawężników należy dokonać zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystąpienia wątpliwości Inżynier 
może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań.  
 
2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi 
Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową: 
– dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego użytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa 

drobnego spełniającego wymagania PN-EN 13242 pod względem uziarnienia (kategoria uziarnienia 
GF85), wody wg PN-EN 1008 

– dla wypełnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego użytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i 
z kruszywa drobnego spełniającego wymagania PN-EN 13242 pod względem uziarnienia (kategoria 
uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008.  

– kruszywo drobne (piasek) spełniające wymagania PN-EN 13242 pod względem uziarnienia (kategoria 
uziarnienia GF85) na podsypkę pod ławę betonową.  

 
2.4. Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych 
Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych można stosować masy zalewowe na stosowane na gorąco lub 
stosowane na zimno. 
Masa uszczelniająca powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
Masa uszczelniająca powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej. 
 
2.5. Materiały do posadowienia krawężników 
Krawężniki posadowione są na ławie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. Ława wykonana 
z betonu klasy klasy minimum C16/20 wg PN-EN 206-1.  
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. 
Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08. 
Kruszywa należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających 
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. 
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

Do wytwarzania betonu na ławy: 
- wytwórnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenia do 

wagowego dozowania składników, 
- samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej. 

 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4. 
Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych 
długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i 
zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie transportowej. 
W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały, co 50 sztukę. Oznaczenie na palecie 
powinno zawierać, co najmniej:  

- oznaczenie (określenie) wyrobu, 
- znak wytwórni, 
- datę produkcji. 

Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających przed 

wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 
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Transport cementu wg BN-88/6731-08. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej: 
– ustalić lokalizację robót, 
– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
– wytyczyć oś krawężników, 
– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
5.2. Ława betonowa 
Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu. Wymiary ławy betonowej dostosowane do 
prefabrykatu krawężnika i poszerzone o prefabrykat ścieku przykrawężnikowego dla odcinków, gdzie 
przewiduje się ułożenie ścieków przykrawężnikowych. 
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Co minimum 50m należy stosować 
szczeliny dylatacyjne wypełnione zalewową wg 2.4.  
Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2C oraz wtedy, 
gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu mieszanki należy 
przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od chwili dodania 
wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem 
wody. Pielęgnację należy rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia 
w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody. 
 
5.3. Ustawienie krawężników 
Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm 
po zagęszczeniu. 
Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości ≤5mm, co 50m stosować szczeliny dylatacyjne nad 
szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej. 
Przy układaniu krawężników na łukach o promieniu R≤3m należy stosować krawężniki łukowe. Nie dopuszcza 
się układania krawężników prostych ciętych. 
Światło krawężnika od strony jezdni powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową.  
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  
 
5.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny pomiędzy krawężnikami na łukach należy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed 
zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Na odcinkach prostych wypełnienie spoin nie jest konieczne, 
chyba że Inżynier uzna inaczej 
Szczeliny dylatacyjne należy zalewać masą zalewową wg pkt.2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu 
na pełną głębokość i osuszeniu. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 przedstawić Inżynierowi do akceptacji źródła materiałów,  
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
 wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót a wyniki tych badań 

przedstawić Inżynierowi do akceptacji. 
 sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
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Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt.2.2. 
 
 
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 
6.2.1. Kontrola wykonania ławy betonowej 
Należy sprawdzić co 20 mb: 
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacja Projektową; dopuszczalne odchyłki 

niwelety ławy   1 cm na każde 100mb, 
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie może przekraczać  1 cm na każde 100 mb, 
a) wymiary ławy , dopuszczalne odchyłki: 

- dla wysokości -  10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości -  20% szerokości projektowanej. 

b) równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 1 cm na każde 
100 mb. 

 
6.2.2. Kontrola ułożenia krawężników 
Należy sprawdzić co 20 mb : 
a) zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z Dokumentacją Projektową, dopuszczalne odchyłki 

niwelety  1 cm na każde 100 mb, 
b) usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać  1 cm na każde 100 mb, 
c) równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 0,5cm 

na każde 100mb. 
 
6.2.3. Kontrola wypełnienia spoin 
Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy skontrolować na każdych 10 metrach ustawionego 
krawężnika. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość i mieć szerokość ok. 5 mm.  
 

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 1m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

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. 
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonanie koryta pod ławę, 
 wykonanie ławy, 
 wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

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

Cena jednostkowa ustawienia 1 m krawężnika uwzględnia: 
 składniki ceny jednostkowej określone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.; 
 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
 wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych, 
 wykonanie wykopu pod ławę, 
 rozścielenia i zagęszczenie podsypki wyrównującej z piasku, 
 wykonanie szalunku pod ławę betonową,  
 wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej wraz z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
 demontaż szalunku, 
 przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie cementowo-piaskowej, 
 ustawienie krawężników w pionie, 
 przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie spoin, 
 zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową, 
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika i ubicie, 
 wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszą STWiORB 
 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 
 uporządkowanie terenu robót. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-EN  197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

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

PN-EN 1340  Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą,. 
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień i 

Kula. 
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych  

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 

D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa ścieralna 

(AC11S) 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla zadania  „Remont obiektów 
mostowych na terenie Nowego Sącza” 
 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego jako: 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S o grubości warstwy 5 cm. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji Robót wymienionych w p.1.1 zgodnie z zapisami określonymi w ST DM 00.00.00 Wymagania 
ogólne. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [66] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku 
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany 
jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 
7.4.1.5. 
  

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniające tę 
mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 
lub 11. 
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez 
określony zestaw sit. 
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 
kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [69]. 
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na 
sicie 0,063 mm. 
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 
mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego  
i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany 
oddzielnie). 
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 
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1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe. 
 
 
ACS –     beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 
PMB a)     polimeroasfalt, 
D –     górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d –     dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C –     kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD –     właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance 

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

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI –     (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP –     miejsce obsługi podróżnych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Materiały do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Tablica 1 

Materiał 
 

Kategoria ruchu 
KR3 

Mieszanki mineralno-asfaltowa  o wymiarze D,[mm] 11 
Lepiszcze asfaltowe PMB 45/80-65 
Kruszywa mineralne Tablica 2; 3; 4 niniejszych ST 

 
 
2.2. Kruszywo 

 
Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania dla kategorii ruchu 

KR3 

Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa 
niż: 

GC90/20 

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż 
według kategorii: 

G25/15 

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

ƒ2 

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

FI20 
lub SI20 

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

C95/1 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy 
PN-EN 1097-2, rozdział 5; badana na kruszywie o 
wymiarze 10/14, kategoria nie wyższa niż: 

LA30 

Odporność na polerowanie kruszywa (badanie na 
normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-
asfaltowej) według PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa 
niż 

PSVDeklarowane nie mniej niż 48 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 
9: 

deklarowana przez producenta 
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Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: WA24 Deklarowana 
Mrozoodporność według PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, 
kategoria nie wyższa niż: 

FNaCl7 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3, 
wymagana kategoria: 

SBLA 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny 
według PN-EN 932-3: 

deklarowany przez producenta 

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

mLPC0,1 

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

wymagana odporność 

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

wymagana odporność 

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

V3,5 

 
Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa drobnego i/lub o ciągłym uziarnieniu do warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od 

kategorii ruchu 
KR4 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana 
kategoria: 

GA85 lub GF85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż 
według kategorii: 

GTC20 

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

ƒ16 

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

MBF10 

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

ECS 30 

Gęstość ziaren według 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 
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-
1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

 
2.3. Wypełniacz 
 
Tablica 4. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Właściwości wypełniacza 
Wymagania w zależności od 

kategorii ruchu 
KR4 

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

∆R&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 

*) Można stosować pyły z odpylania pod warunkiem spełnienia wymagań jak dla wypełniacza. Proporcja pyłów 
i wypełniacza wapiennego powinna być tak dobrana, aby kategoria zawartości CaCO3 w mieszance pyłów i 
wypełniacza wapiennego była nie niższa niż CC70 
 
2.4. Lepiszcze asfaltowe 
 
Tablica 5. Wymagane wobec asfaltu drogowego PMB 45/80-65 
Lp. Właściwości Metoda Rodzaj asfaltu 

  badania PMB 45/80-65 
WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 45-80 
2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 min. 65,0 
3 Temperatura zapłonu, 

nie mniej niż 
°C PN-EN 22592 min. 235 

4 Nawrót sprężysty w 
25 °C 

% PN-EN 13398 Min 70,0 

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

% m/m PN-EN 12607-1 max 0,5 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 min 60 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
7 Wzrost temp. mięknienia 

po starzeniu, nie więcej 
niż 

°C PN-EN 1427 max 8 

8 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 max -15 

 
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie 

asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). 
Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z 
tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
 
2.5. Środek adhezyjny 
 W przypadku konieczności zastosowania środka adhezyjnego należy użyć środek, którego 
przydatność została potwierdzona podczas wcześniejszych zastosowań. Ostatecznym badaniem 
kwalifikacyjnym przyczepności jest badanie odporności na działanie wody ITSR wg WT-2:2010 
 
2.6. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub 
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 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. 
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Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat 
technicznych. 

 
 
 

2.7. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
 
 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni  należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub 
kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808. 
 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników 
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.       Sprzęt używany do skropienia lepiszczem bitumicznym 

Do skrapiania lepiszczem bitumicznym należy stosować przyczepne lub samojezdne skrapiarki 
lepiszcza. 

 
3.2.  Sprzęt do mieszania 

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje się w wytwórni (otaczarce) mieszanek mineralno-
asfaltowych otaczanych na gorąco, o odpowiedniej wydajności (nie mniejszej niż 160Mg/h), zapewniającej 
otrzymanie mieszanki o właściwej i jednorodnej jakości, zawierającej dokładnie otoczone ziarna kruszywa. 
 
3.3. Sprzęt do wbudowywania 
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać układarką o wydajności skorelowanej  
z wydajnością wytwórni, z automatycznym sterowaniem, pozwalającym na ułożenie warstwy z założoną 
grubością  oraz szerokością ,oraz z podgrzewaną płytą wibracyjną do wstępnego zagęszczania. 
 
3.4.  Sprzęt do zagęszczania 
 Walce stalowe gładkie z wibracją, średnie i ciężkie. Walce ogumione ciężkie. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Asfalt 

Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami i przechowywać w zbiornikach  
z izolacją termiczną, umożliwiających ogrzewanie asfaltu do właściwej temperatury roboczej. Termometry 
należy zainstalować w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltu do mieszalnika. 

 
4.2. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz należy składować w silosach przystosowanych do 
składowania materiałów sypkich, wyposażonych w odpowiedni system dozowania wypełniacza do 
mieszalnika. 

 
4.3. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami  
i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić czystymi pojazdami samowyładowczymi  
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
 
4.5.       Środek adhezyjny 

Środek adhezyjny należy przewozić w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej 
Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed przystąpieniem do produkcji  mieszanki, dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz dokumenty potwierdzające 
wymaganą jakość stosowanych materiałów. Recepta zawierać będzie optymalizację parametrów mieszanki 
dla zawartości asfaltu ± 0,3%. 
 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
 doborze składników mieszanki, 
 doborze optymalnej ilości asfaltu, 
 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 
przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego 
do warstwy ścieralnej oraz minimalne zawartości asfaltu podano w tablicy 6. 
 
UWAGA: podane minimalne zawartości asfaltu dotyczą AC o referencyjnej gęstości mieszanki 
mineralnej równej 2,65 Mg/m3. W przypadku uzyskania innej gęstości mieszanki mineralnej należy dla 
Bmin zastosować współczynnik korygujący α wg wzoru: 
 

α = 2,65/a 
 
a - gęstość objętościowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr sześcienny 
(Mg/m3), określona zgodnie z normą PN-EN 1097-6. 
 
Tablica 6. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego  
do warstwy ścieralnej oraz kategoria zawartości asfaltu 

Lp 
Właściwość 

Przesiew [%(m/m)] 
AC11S  KR3 

Wymiar sita #, (mm) od do 
1 16 100 - 
2 11,2 90 100 
3 8 60 90 
4 5,6 - - 
5 2 35 50 
6 0,125 8 20 
7 0,063 5 11 
9 Zawartość lepiszcza Bmin5,4*) 

*) minimalna zawartość asfaltu w mieszance MA powinna być większa od Bmin o wielkość dopuszczalnej 
odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników i błąd badania. 
 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 
wg metody Marshalla. 
 
Tablica 7. Wymagania dla  mieszanki mineralno- asfaltowej i ułożonej warstwy (właściwości LP 1,2,3,4 dotyczą 
MMA, właściwości Lp 5,6 odnosza się do warstwy) 

Lp Właściwość 
Warunki zagęszczania 

wg PN-EN 13108-20 
Metoda i warunki badania AC11S 

1 
Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń 

PN-EN 12697-8 p.4 
Vmin2,0 
Vmax4,0 

2 

Odporność na 
deformacje trwałe C.1.20,wałowanie, 

P98 - P100 

PN-EN 12697-22 metoda B 
w powietrzu, PN-EN 13108-
20, D.1.6,60 stopni, 10 000 

cykli 

WTS AIR 0,50 
PRD AIR 

Deklarowana 

3 
Odporność na działanie 
wody nie mniejsza niż: 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 , 
przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem 
zamrażania , 

badanie w 25°C 

ITSR 90 

*) Wymagane ITSR na etapie projektowania 
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PRDAIR Deklarowane - nie więcej niż 9,0%. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

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. 
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 oC. 
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 30oC od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 
Temperatura asfaltu PMB 45/80-65 w zbiorniku nie powinna przekraczać  180oC. 
 
Temperatura produkcji i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  dla asfaltu PMB 45/80-65 powinna 
mieścić się w granicach od 130oC do 180oC. 
 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże (warstwa wyrównawcza) pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej 
powierzchni: 

–    ustabilizowane i nośne, 
–    czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
–    wyprofilowane, równe i bez kolein. 
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć 

wymagania określone w [68]. 
Wymagana równość podłużna jest określona w [68]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, 

nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 8. 
  

Tablica 8. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe 
(pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą) 

  

Klasa drogi 

  

Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność podłoża pod 

warstwę ścieralną [mm] 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 8 

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

 
8 

Z, L, D Pasy ruchu 9 

  

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie 

oznakowania poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku szczepności warstw wg 
punktu 5.6. 

Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez 
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
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Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych 
do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 

Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć przed 
wykonaniem warstwy asfaltowej. 

Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi 
według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat 
technicznych. 
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych 
zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub 
z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 
 
5.4. Próba technologiczna 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 
obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą 
roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę 
wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną 
w PN-EN 12697-27 [39]. 

Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
 
5.5. Odcinek próbny 

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona 
odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia 
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym 
Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy 
ścieralnej. 

Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii 
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
 
5.6. Połączenie międzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 

Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 

Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, 
tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 

–     zaleca się stosować emulsję, 
–    ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli 

mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, 
które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki 
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby 
urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu 
publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem 
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
 
Wytrzymałość na ścinanie połączeń między warstwami asfaltowymi: 

• 1,0 MPa dla połączeń warstw ścieralna/wiążąca; 
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• 0,7 MPa dla połączeń warstw wiążąca podbudowa asfaltowa; podbudowa asfaltowa/podbudowa 
asfaltowa, jeśli podbudowa układana jest w dwóch warstwach; podbudowa asfaltowa/stara 
nawierzchnia 

 
Przykład: 

Wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami asfaltowymi: podbudowa asfaltowa/wiążąca, 
powinna wynosić min. 0,7 MPa. Badanie metodą Leutnera opisane w „Zalecenia stosowania geowyrobów w 
warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych” (Zeszyt „I” - 66, IBDiM) [15]. Wytrzymałość na ścinanie należy 
badać na próbkach odwierconych z nawierzchni. 
 
5.8. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego 
 
5.8.1 Warunki przystąpienia do robót 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być układana na podłożu suchym, czystym i odpowiednio 
przygotowanym, tak aby zapewnić właściwą sczepność międzywarstwową. 
 
Nie należy układać mieszanki mineralno-asfaltowej na podłożu mokrym, podczas opadów atmosferycznych, 
a w przypadku występowania powyższych warunków przez dłuższy czas, produkcję mieszanki mineralno-
asfaltowej należy wstrzymać. 
 
Jeżeli nie dokonano szczególnych uzgodnień z Inżynierem, mieszankę mineralno-asfaltowa należy 
wbudowywać jedynie w sprzyjających warunkach atmosferycznych, przy dodatniej temperaturze otoczenia i 
przy dopuszczalnej prędkości wiatru, tak aby zapewnić odpowiednie zagęszczenie układanej warstwy. 
 
5.8.2 Wbudowywanie 
 
Należy tak zorganizować budowę i produkcję mieszanki mineralno-asfaltowej aby tzw. „dzienne działki 
robocze” to znaczy odcinki, na których mieszanka mineralno-asfaltowa wbudowywana byłaby w ciągu jednego 
dnia, były możliwie jak najdłuższe. 
 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania w ciągły sposób 
podawać do układarki i układać. Wielkości dostaw mieszanki do układarki powinny być tak regulowane, aby 
umożliwić nieprzerwaną pracę układarki. Układarka powinna pracować w sposób ciągły zawsze, gdy jest to 
możliwe. Należy stosować takie prędkości poruszania się układarki i technikę jej pracy, które zapewniają 
jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na całej szerokości układania, bez ciągnienia, 
rozrywania i segregacji materiału. 
 
Minimalna grubość mieszanki układanej w każdym przej ściu układarki powinna być odpowiednio zwiększona 
tak, aby po zagęszczeniu była zgodna z minimalnymi wielkościami podanymi w odpowiednich rozdziałach 
niniejszej Specyfikacji. 
 
Przy układaniu warstwy wiążącej należy zatrzymać układarkę przed dojechaniem do szczeliny dylatacyjnej 
budowli. W trakcie ręcznego układania pozostałej części nawierzchni przy dylatacji szczelinę dylatacyj ną 
należy pozostawić bez przykrycia warstwą nawierzchni. Ręczne układanie mieszanek mineralno-asfaltowych 
dopuszcza się jedynie w następujących przypadkach: 
 
1. układanie warstw wyrównawczych o nieregularnym kształcie i zmiennej grubości, 
2. w miejscach, gdzie praca układarki jest niemożliwa, 
3. na chodnikach, 
4. w pobliżu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach, 
5. winnych miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
5.8.3 Czyszczenie i wykonywanie warstw 
 
Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych należy utrzymywać w czystości. Należy ograniczyć do minimum 
ruch pojazdów na warstwie, na której przewiduje się ułożenie następnej warstwy. 
 
W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjąć starania w 
celu jej oczyszczenia, a jeżeli okaże się to niemożliwe należy uzgodnić z Inżynierem dalsze postępowanie. 
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5.8.4 Zagęszczanie 
 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i zagęszczać w warstwie umożliwiającej uzyskanie wymaganej 
grubości, rzędnej powierzchni oraz spełnienie wymagań w zakresie równości i zagęszczenia. 
 
Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej należy rozpocząć, gdy temperatura tej mieszanki osiągnie taki 
poziom, że pozwoli to na zagęszczanie walcami bez powodowania przemieszczeń warstwy lub spękań 
powierzchniowych. 
 
Zagęszczanie należy zakończyć zanim temperatura spadnie poniżej minimalnej temperatury wałowania 
określonej w odpowiednich rozdziałach niniejszej Specyfikacji. Wałowanie należy kontynuować do czasu 
zniknięcia z powierzchni warstwy wszystkich śladów po walcach. Nie dopuszcza się powierzchniowego łatania 
zawałowanej warstwy. 
 
Zagęszczanie należy prowadzić przy użyciu sprzętu podanego W pkt 3.1.4. 
 
Powierzchnię warstwy wiążącej należy wykończyć walcem gładkim, statycznym lub wibracyjnyrn z wyłączoną 
wibracją. Na pomostach obiektów mostowych nie należy stosować walców wibracyjnych z włączoną wibracją. 
 
Dopuszcza się stosowanie walców wibracyjnych lub innych walców zaproponowanych przez Wykonawcę. 
Zaleca się, aby walce były wyposażone w przyrządy umożliwiające odczytanie z odległości prędkości jazdy, a 
walce wibracyjne, dodatkowo, częstotliwości wibracji. Wykonawca sprawdzi i oceni pracę walców wibracyjnych 
lub innych proponowanych walców na wykonanym przez siebie odcinku próbnym, co umożliwi uzyskanie 
akceptacji Inżyniera. 
 
5.8.5 Złącza 
 
Należy dążyć do minimalizowania ilości złączy W nawierzchni asfaltowej i jeżeli to tylko możliwe układania 
mieszanki jednocześnie na całej szerokości drogi. 
W przypadku występowania W nawierzchni asfaltowej złączy podłużnych nie powinny one znajdować się w 
miejscach poruszania się kół („w śladzie kół”) oraz w miejscach oznakowania poziomego. Złącze w 
nawierzchni powinno być szczelne i tak wykonane aby uniemożliwić przenikanie wody do warstw leżących 
poniżej. Mieszanka powinna być w pełni zagęszczona, a brzegi złączy powinny być ze sobą zrównane, co 
można uzyskać stosując jedną z wymienionych poniżej metod, przy czym dla złączy poprzecznych należy 
stosować jedynie metodę 3): 
 
1. metoda „gorąca do gorącej” jest szczególnie zalecana w przypadku wykonywania złącza podłużnego. 
Złącze wykonuje się przez zastosowanie dwóch lub więcej układarek pracujących w zespole w takiej 
odległości, aby zapewnić by krawędź pasa układanego W pierwszej kolejności była wystarczająco gorąca. 
Odległość między zespołami układarek nie powinna być większa niż długość jednej rozkładarki. Walce 
zagęszczające mieszankę za każdą rozkładarką powinny być tego samego typu i powinny rozpocząć 
zagęszczanie od zewnętrznej krawędzi pasa i stopniowo zagęszczać pasy w kierunku złącza. Walce powinny 
zakończyć zagęszczanie pozostawiając pas min. 15 cm wokół złącza (ok. 7,5 cm po każdej stronie złącza). 
Mieszanka wzdłuż spoiny podłużnej powinna być zagęszczona jedynie przez ostatnie przejście walca. 
 
2. metoda ”gorąca do zimnej”. Wykonanie złączy tą metodą stosuje się, gdy ze względu na ruch, bądź gdy z 
innych uzasadnionych powodów konieczne jest wykonywanie pasów nawierzchni w odstępie czasu. Krawędź 
złącza w takim wypadku powinna być wykonana w czasie układania pierwszego pasa ruchu. Krawędź złącza 
powinna być ukośna pochylona pod kątem 70/80 stopni do warstwy niżej leżącej. Skos ten pozwala na 
zwiększenie powierzchni styku dwóch warstw. Skos powinien być wykonany podczas układania nawierzchni 
poprzez specjalne urządzenie zamontowane na rozkładarka bądź na walcu. Nie jest rekomendowane cięcie 
zimnej krawędzi, ponieważ w ten sposób możemy otrzymać zbyt gładką powierzchnię. Dodatkowo 
zabrudzenie spowodowane „szlamem” wytworzonym w czasie cięcia krawędzi może spowodować 
zmniejszenie przyczepności między warstwami. W celu zapewnienia dobrej przyczepności pomiędzy dwoma 
układanymi pasami ruchu powierzchnia granicząca ze złączem powinna być oczyszczona ze wszelkich 
zabrudzeń i luźnych partii mieszanki. Następnie przed ułożeniem sąsiedniego pasa powierzchnię styku należy 
pokryć pastą lub taśmą przylepną. Nie dopuszcza się stosowania emulsji asfaltowej do uszczelniania złączy. 
Drugi pas powinien być wykonywany z zakładem (2-3 cm, licząc od górnej krawędzi spoiny) zachodzącym na 
pas wykonany wcześniej. Brak zakładu (nakładki) lub zbyt mała jego ilość mogą spowodować zbyt małe 
zagęszczenie spoiny i jej ewentualne zniszczenie. Nadmierna ilość nakładki może spowodować przejazd 
rozściełacza po górnej powierzchni mieszanki zmiażdżenie ziarn kruszywa, a w efekcie niedostateczne 
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zagęszczenie spoiny. Przed rozpoczęciem wałowania „nakładki” mieszanka powinna być „rozgrabiona” na 
nowej warstwie. 
 
3. Spoiny poprzeczne są wykonywane na końcu każdej dziennej działki roboczej lub w miejscu przerwy w 
pracy. Przy wykonywaniu spoiny poprzecznej należy kolejno: 

• opróżnić układarkę; 
• ręcznie odciąć mieszankę, formując kąt prosty jeżeli grubość ułożonej warstwy jest 

niewystarczająca; 
• umieścić deskę o tej samej grubości co warstwa tuż przy złączu; 
• przysypać istniejącą nawierzchnię powierzchni rampy cienką warstwą piasku lub 
• rozłożyć na nawierzchni pasmo włókniny 
• ręcznie skonstruować rampę na obszarze posypanym piaskiem lub rozłożonej 
• włókniny z pozostałej mieszanki mineralno-asfaltowej 
• zagęścić całość powierzchni i rampę używając walców. 

 
Przed rozpoczęciem wykonywania kolejnego odcinka nawierzchni należy: 

• usunąć rampę (podjazd), włókninę; 
• sprawdzić za pomocą łaty czy stara (ułożona) warstwa jest równa w kierunku 

podłużnym, jeżeli to konieczne trzeba odciąć nierówną część warstwy; 
• oczyścić dokładnie obszar podjazdu i skropić go gorącym asfaltem lub ułożyć taśmę; 
• o wykonać połączenie metodą „gorąca do zimnej” opisaną powyżej. 

 
Spoiny w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 20 cm, a 
poprzeczne o co najmniej 2 m. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy w jednym 
poziomie. Krawędzie warstwy wiążącej bez ograniczeń należy ukształtować ze spadkiem nie Większym niż 
2:1 i dogęścić urządzeniem zagęszczającym zamontowanym na walcu. Górna krawędź warstwy oraz obie 
krawędzie w strefie przechyłki powinny być posmarowane gorącym asfaltem w ilości 1,5 kg/m2 powierzchnie 
poziome i 4,0 kg/m2 powierzchnie skośne. Powłoka może być nanoszona w kilku roboczych przejściach. 
Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej 
położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna pozostać nieuszczelniona. Dopuszcza się 
jednoczesne uszczelnianie krawędzi warstwy wiążącej wraz z krawędziami warstw niższych, jeżeli warstwy 
były ułożone jedna po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli wyżej 
położony brzeg jest uszczelniany warstwowo, to przylegającą powierzchnię danej warstwy należy uszczelnić 
na szerokości co najmniej 10 cm. 
 
 
 
5.9. Krawędzie 
 

Krawędzie należy wykonać zgodnie z zapisem w pkt. 8.6.4 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robot podano w ST DM.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 przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi wyniki wszystkich 
badań materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej  celem porównania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

 
 

6.3. Badania w czasie robót 
 

6.3.1   Badania Wykonawcy 
 
 Badania są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno - asfaltowych i ich składników lepiszczem i materiałów do 
uszczelnień), oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. 
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 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu z niezbędna starannością 
i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku 
do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Zamawiającemu na jego żądanie. 
 Zamawiający może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. 
 W razie zastrzeżeń Zamawiającego może przeprowadzić badania kontrolne według pkt. 6.3.2 
 
Tablica 8. Częstotliwość badań kontrolnych 

L.p. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

Badania kontrolne 
Wykonawcy 

Badania kontrolne 
Zamawiającego 

M
a

te
ri

a
ły

 

Wypełniacz i kruszywa 

wg Zakładowej Kontroli 
Produkcji zgodnie z normą 
PN-EN 13108-21 

Obligatoryjnie przed 
przystąpieniem do robót przy 
akceptacji badania typu mm-
a, w trakcie wykonywania 
robót z częstotliwością 
ustaloną przez 
Zamawiającego, w 
uzgodnieniu z Inżynierem. 

Lepiszcza 

Dodatki i pozostałe materiały 

M
ie

sz
a

nk
a

 m
in

er
a

ln
o-

as
fa

lto
w

a

 

Uziarnienie, 

wg Zakładowej Kontroli 
Produkcji zgodnie z normą 
PN-EN 13108-21 

Z częstotliwością ustaloną 
przez Zamawiającego, w 
uzgodnieniu z Inżynierem. 

Zawartość lepiszcza 
rozpuszczalnego, 
Temperatura mięknienia 
odzyskanego lepiszcza, 
Gęstość i zawartość wolnych 
przestrzeni próbki Marshalla. 

W
a

ru
nk

i t
e

ch
no

lo
g

ic
zn

e

 

Temperatura powietrza co najmniej 3 razy dziennie: 
przed przystąpieniem do 
robót oraz podczas ich 
realizacji w okresach 
równomiernie rozłożonych w 
planowanym okresie realizacji 
dziennej działki roboczej 

W trakcie robót podczas 
każdego pobrania mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej podczas 
wykonywania nawierzchni 

Każdy rozładunek mieszanki 
z samochodu transportowego 
do zasobnika rozściełacza 

W trakcie robót podczas 
każdego pobrania mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

Ocena wizualna dostarczonej 
mieszanki mineralno-
asfaltowej 

Każdy rozładunek mieszanki 
z samochodu transportowego 
do zasobnika rozściełacza 

- 

W
yk

o
na

n
a 

w
a

rs
tw

a

 

Grubość wykonywanej 
warstwy 

Jedna próbka na 500 m.b. jednorazowo wbudowywanej 
szerokości* 

Wskaźnik zagęszczenia 
warstwy zawartość wolnej 
przestrzeni 

Jedna próbka na 500 m.b. jednorazowo wbudowywanej 
szerokości* 

Połączenia międzywarstwowe Jedna próbka na 500 m.b. jednorazowo wbudowywanej 
szerokości* 

Spadki poprzeczne warstwy Częstotliwość zgodna z przekrojami poprzecznymi z 
dokumentacji projektowej2) 

Równość poprzeczna warstwy Pomiar łatą 4-metrową co 10 m 

Równość podłużna warstwy Pomiar łatą 4-metrową co 10 m lub metodą równoważną 
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Szerokość warstwy Częstotliwość zgodna z 
przekrojami poprzecznymi z 
dokumentacji projektowej 

- 

Rzędne wysokościowe 
warstwy1) 

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

- 

Ukształtowanie osi w planie 1) 

2) 
Współrzędne osi ze skokiem 
według dokumentacji 
projektowej 

- 

Ocena wizualna jednorodności 
powierzchni warstwy 

Ocena ciągła 

Ocena wizualna jakości 
wykonania złączy podłużnych i 
poprzecznych, krawędzi i 
obramowania warstwy 

Ocena ciągła wszystkich długości złączy i krawędzi 

*  w przypadku badań kontrolnych Zamawiającego częstotliwość zalecana (w uzasadnionych przypadkach 
może ulec zmianie na wniosek Inżyniera i Zamawiającego), 
1) Wyniki pomiarów geodezyjnych należy przekazać w formie numerycznej zaakceptowanej przez Inżyniera. 
W przypadku autostrad i dróg ekspresowych, należy wykonać siatkę geodezyjną 10x10m, ze sprawdzeniem 
rzędnych osi jezdni i obu krawędzi, zgodnie z Dz.U.43 z 02.03.1999, Załącznik 6. 
2) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 
W przypadku badań kontrolnych Zamawiającego częstotliwość zalecana (w uzasadnionych przypadkach 
może ulec zmianie na wniosek Inżyniera i Zamawiającego). 
 

6.3.1.1   Badanie właściwości kruszywa. 
Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy kontrolować każdy rodzaj i frakcję dostarczonego kruszywa. 
Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami w punkcie 2.2 Tablica 2, 3. 
 
6.3.1.2   Badanie właściwości wypełniacza. 
Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy kontrolować dostarczony wypełniacz. Wyniki powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3 Tablica 4. 
 
6.3.1.3   Badania właściwości asfaltu 
Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy kontrolować dostarczony asfalt. Wyniki powinny być zgodne 
z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4 Tablica 5. 
 
6.3.1.4   Pomiar temperatury składników mieszanki. 
Z częstotliwością podana w tablicy 11 należy kontrolować temperaturę składników mieszanki. Pomiar 
polega na odczytaniu wskazań odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny 
być zgodne wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 

 
  6.3.1.5    Pomiar temperatury mieszanki. 

Temperaturę mieszanki mineralno - asfaltowej należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i czasie 
wbudowywania w nawierzchnię. Zaleca się stosowanie termometrów cyfrowych z sondą wgłębną. Wyniki 
powinny być zgodne z wymaganiami w punktach 5.2. 
 
6.3.1.6  Zawartość asfaltu 
Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy kontrolować zawartość asfaltu w mieszance mineralno - 
asfaltowej. Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z próbki pobranej w 
miejscu wbudowania z nie zagęszczonej mieszanki. Wielkość próbki podanej ekstrakcji należy przyjąć 
zgodnie z PN-EN 12697-28. Badanie można również wykonać na próbce o średnicy 150mm odwierconej z 
ułożonej warstwy. Wyniki powinny być zgodne z zatwierdzoną recepturą w granicach dopuszczalnych 
odchyłek. 
 
Tablica 12. Dopuszczalne odchyłki w składzie zaprojektowanej mieszanki MA, dotyczące pojedynczego 
wyniku badania metodą ekstrakcji niezależnie od ilości próbek, % m/m. 
Lp. Składniki mieszanki mineralno - asfaltowej Dopuszczalne odchyłki, % 
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1. Zawartość ziaren o wymiarze >2mm ±5.0 
2. Zawartość ziaren o wymiarze 0,063-2mm ±2.0 
3. Zawartość ziaren o wymiarze <0,063mm ±2.0 
4. Zawartość asfaltu ±0.3 
 
6.3.1.7   Uziamienie mieszanki mineralnej. 
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa 
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z krzywą zatwierdzoną, przy uwzględnieniu tolerancji 
podanych w tablicy 12. 
 
6.3.1.8   Właściwości mieszanki mineralno - asfaltowej. 
Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy określać metodą hydrostatyczną (opis podano w Zeszycie 64, 
Arkusz 05) gęstość strukturalną próbek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dnia jej wbudowania. 

 
6.3.1.9   Pomiar grubości warstwy. 

Grubości wykonanej warstwy należy określać na podstawie wyciętych próbek. Grubość warstwy powinna być 
zgodna z dokumentacją projektową i nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ±10mm. 
Jednocześnie cały pakiet warstw bitumicznych (podbudowa + wiążąca + ścieralna) nie może się różnić od 
grubości projektowanej o więcej niż ±15 mm. 
 
6.3.1.10   Wskaźnik zagęszczenia warstwy. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzić na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy, poprzez 
porównanie gęstości strukturalnej wyciętych próbek z gęstością strukturalną próbek Marshalla formowanych 
w dniu wykonywania kontrolowaną działki roboczej. Określenie gęstości należy wykonać metodą 
hydrostatyczną. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1. tablica 7 
 
6.3.1.11   Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie. 
Na próbkach wyciętych z nawierzchni należy wykonać badanie gęstości strukturalnej i objętościowej. Wolną 
przestrzeń w warstwie należy określić jako średnią arytmetyczną z dwóch oznaczeń, w % z dokładnością do 
0,1% wg następującego wzoru: 
 

P= 
ρ 0 - ρ S - W 

ρ 0 
Gdzie: 
P - wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie 
ρ 0  - gęstość objętościowa mieszanki mineralno - asfaltowej, g/cm3, oznaczona w pikometrze na materiale 
rozdrobnionym, w wodzie wg PN-EN 12697-5 
ρ S - W  gęstość strukturalna zagęszczonej walcami mieszanki mineralno - asfaltowej, g/cm3, oznaczona 
metodą hydrostatyczną, wg PN-EN 12697-6 
 
6.3.1.12   Szerokość warstwy. 
Sprawdzenie szerokości warstwy dokonuje się przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą prostopadle do osi 
drogi z częstotliwością podaną w tablicy 11. Szerokość wykonanej warstwy nieograniczonej krawężnikiem nie 
może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5cm. 
 
6.3.1.13   Równość podłużna. 
Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni drogi należy stosować metodę równoważną 
użyciu łaty i klina (planograf) a w miejscach trudno dostępnych metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i 
klina wg normy BN-68/8931-04, mierząc wysokość prześwitu pod łatą. Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż 
co 10m w środku ocenianego pasa ruchu. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość 
odchylenia równości (prześwitu), która nie może przekroczyć 4mm. Przez odchylenie równości rozumie się 
największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 
 
6.3.1.14   Równość poprzeczna. 
Do pomiaru równości poprzecznej warstwy podbudowy stosuje się metodę równoważną użyciu łaty i klina lub 
metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina wg normy BN-68/8931-04. Pomiar należy wykonać w 
kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 metrów. 
Wymagana równość poprzeczna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), która nie może 
przekroczyć 4mm. 
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6.3.1.15   Spadki poprzeczne. 
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. Pomiar 
należy wykonać w kierunku prostopadłym do osi jezdni z częstotliwością podaną w tablicy 11. 
 
6.3.1.16   Rzędne wysokościowe. 
Z częstotliwości podaną w tablicy 11 należy sprawdzić rzędne wysokościowe warstwy przez wykonanie 
niwelacji i porównanie wyników pomiarów z Dokumentacją Projektowaną. Rzędne wysokościowe nawierzchni 
powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowaną z tolerancją ±1 cm. 
 
6.3.1.17  Ukształtowanie w planie 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową usytuowania osi i krawędzi warstwy w planie. 
Usytuowanie osi w planie wykonanej warstwy powinno być zgodne Dokumentacją Projektową z tolerancją 
5cm. Częstotliwości pomiarów podano w tablicy 11. 
 
6.3.1.18   Złącza podłużne i poprzeczne. 
Należy sprawdzić poprzez bezpośrednie oględziny prawidłowości wykonania złączy podłużnych i 
porzecznych. Złącza powinny być wykonane w linii prostej równolegle lub prostopadle do osi, powinny być 
całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 
6.3.1.19   Wygląd warstwy. 
Wygląd nawierzchni, sprawdzony wizualnie powinien mieć jednolitą teksturę, bez spękań, deformacji, 
przeasfaltowanych plam i wyruszeń. 
 

 
 
 

6.3.2   Badania kontrolne 
Badania kontrolne są badaniami Zamawiającego, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno - asfaltowych i ich składników) oraz gotowej warstwy spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawa odbioru. 
Pobieraniem próbek, wykonaniem badań i pomiarów na miejscu budowy zajmuje się Zamawiający w 
obecności Wykonawcy. Miejsce poboru próbek do badań wskazuje Inżynier. 
Badania odbywają się również wtedy gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak 
nie będzie przy nich obecny. 
 
Zakres badań i pomiarów kontrolnych obejmuje: 

– sprawdzenie jakości materiałów 
a) skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
b) wskaźnik zagęszczenia warstwy 
c) wolna przestrzeń w warstwie 
d) grubość warstwy 
e) gęstość strukturalna mieszanki MA na próbkach Marshalla 
f) szerokość podłoża 
g) równość podłużna 
h) równość poprzeczna 
i) spadki poprzeczne 
j) rzędne wysokościowe 
k) ukształtowanie w planie 
l) wygląd warstwy 
m) złącza podłużne i poprzeczne 

 
 Badania wymienione w pkt. a wykonuje się na średnich próbkach, których wielkość nie powinna być 
mniejsza niż: 
- wypełniacz -2kg 
- kruszywa o uziamieniu do 8mm - 5kg 
- kruszywa o uziamieniu powyżej 8mm - 15kg 
- asfalt - próbka średnia z 3 próbek częściowych po 2kg. 
 Badania wymienione w pkt. b, c, d, e wykonuje się na próbkach o średnicy 150mm wyciętych z nawierzchni 
w miejscach wskazanych przez Inżyniera. Inżynier ustala również częstotliwość wycięcia próbek. Badanie 
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wymienione w pkt. f wykonuje Laboratorium Zamawiąjącego na próbkach pobranych i zagęszczonych przez 
Wykonawcę w obecności Inżyniera. 
 Równość w profilu podłużnym pkt. h pomiar profilografem. Na odcinkach do 500m dopuszcza się pomiar 
punktowy łatą i klinem. 
 Pozostałe cechy wymienione w pkt. g, i, j, k, I, m, n sprawdza Inżynier. 
 
 
6.3.3   Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianej warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych. Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków częściowych ocenianej warstwy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych. Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych 
przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
   
6.3.4   Badania arbitrażowe 
 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości 
ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało 
badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść 
przemawia wynik badania. 
 Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub 
wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC11S). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 
 

Podstawą do oceny jakości robót są wyniki badań i pomiarów w zakresie i ilości określanych w 
niniejszej specyfikacji technicznej. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne zasady ustalenia podstawy płatności  

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

Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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       oznakowanie robót, 
       dostarczenie materiałów i sprzętu, 
       opracowanie recepty laboratoryjnej, 
       wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
       wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
       posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych  

      krawężników, 
       rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
       obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
       przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
       odwiezienie sprzętu. 
 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w Specyfikacji 

Technicznej. 
 

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

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

       prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 
10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 
1. D 00.00.00  Wymagania ogólne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na 
sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 

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

Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

i 
PN-EN 12607-3 

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

31a. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego. 

31b. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego. 

31c. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa. 

31d. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 4: Odzyskiwanie asfaltu: Kolumna do destylacji 
frakcyjnej. 

31e. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 5: Oznaczanie gęstości. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu 

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

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

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

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

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

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

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

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

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

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

przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

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

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

metodą otwartego tygla Clevelanda 
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
 
64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

 utrwaleń na drogach krajowych. Warszssawa 2010 
64. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno - asfaltowe Warszawa 2010 

(W części dotyczącej wymagań i projektowania MMA) 
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. Warszawa 2008 (w części dotyczącej wykonania 

i odbioru nawierzchni) 
 
10.4. Inne dokumenty 

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

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. w-wa wiążąca 

(AC16W) 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla zadania: „Remont 
obiektów mostowych na terenie Nowego Sącza” 
 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego jako: 
 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W o grubości warstwy 6 i 9 cm. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych (ST) 
 Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu   
i realizacji Robót wymienionych w p.1.1 zgodnie z zapisami określonymi w ST DM 00.00.00 Wymagania 
ogólne. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem i odbiorem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  AC16W o grubości 6 i 9cm . 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.3. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 
1.4.2. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w jednej lub 
kilku warstwach. 
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
wyróżniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar 
kruszywa, np. wymiar 11 lub 16. 
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących 
przez określony zestaw sit. 
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [69]. 
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje 
na sicie 0,063 mm. 
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 
mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. 
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe: 
 
AC W    - beton asfaltowy warstwa wiążąca , 
PMB    - polimeroasfalt, 
D          - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d          - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
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C          - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD    - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance 

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

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
MOP   - miejsce obsługi podróżnych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1  Materiały do warstwy wiążącej z  betonu asfaltowego 
Tablica 1. 

Materiał 
Kategoria ruchu 

KR3-4 

Mieszanki mineralno-asfaltowa  o wymiarze D [mm] 16 
Lepiszcze asfaltowe PMB 25/55-60 
Kruszywa mineralne Tablica 2; 3; 4 niniejszych ST 

 
2.2. Kruszywo 
 
Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania 

Kategoria ruchu KR3-4 

Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa 
niż: 

GC85/20 

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż 
według kategorii: 

G20/15 

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

ƒ2 

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

FI25 
lub SI25 

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

C50/10 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy 
PN-EN 1097-2, rozdział 5; kategoria co najmniej: LA30 

Gęstość ziaren według 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 według normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, załącznik B; 
kategoria nie wyższa niż: 

WA24 Deklarowana 

Mrozoodporność według PN-EN 1367-1, kategoria nie 
wyższa niż: 

F2 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3, 
wymagana kategoria: 

SBLA 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny 
według PN-EN 932-3: 

deklarowany przez producenta 

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

mLPC0,1 

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 
p.19.1: 

wymagana odporność 
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Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 
p.19.2 

wymagana odporność 

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

V3,5 

 
Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa drobnego i/lub o ciągłym uziarnieniu do warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania 

Kategoria ruchu KR3-4 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana 
kategoria: 

GF85 – kruszywo niełamane 
GF85 lub GA85 – kruszywo łamane 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż 
według kategorii: 

GTC20 

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

Ƒ10  – kruszywo niełamane 
Ƒ16  – kruszywo łamane 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie 
wyższa niż: 

MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 
933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

ECS Deklarowana – kruszywo niełamane 
ECS 30 - kruszywo łamane 

Gęstość ziaren według 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 

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

mLPC0,1 

 
2.3. Wypełniacz 
 
Tablica 4. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Właściwości wypełniacza 
Wymagania 

Kategoria ruchu KR3-4 

Uziarnienie według PN-EN 933-10; zgodne z tablicą 24 PN-EN 13043 
Jakość pyłu 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: 

∆R&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 

*) Można stosować pyły z odpylania pod warunkiem spełnienia wymagań jak dla wypełniacza. Proporcja 
pyłów i wypełniacza wapiennego powinna być tak dobrana, aby kategoria zawartości CaCO3 w 
mieszance pyłów i wypełniacza wapiennego była nie niższa niż CC70 
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2.4. Lepiszcze asfaltowe 
 
Tablica 5. Wymagane wobec asfaltu drogowego PMB 25/55-60 
Lp. Właściwości Metoda Rodzaj asfaltu 

  badania PMB 25/55-60 
WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 25-55 
2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 min 60 
3 Temperatura zapłonu, 

nie mniej niż 
°C PN-EN 22592 235 

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

% m/m PN-EN 12607-1 0,5 

5 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 60 

6 Nawrót sprężysty w 
25°C 

% PN-EN 1427 50 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
7 Wzrost temp. mięknienia 

po starzeniu, nie więcej 
niż 

°C PN-EN 1427 8 

8 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 -10 

 
 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać 
automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
 
2.5. Środek adhezyjny 
 W przypadku konieczności zastosowania środka adhezyjnego należy użyć środek, którego 
przydatność została potwierdzona podczas wcześniejszych zastosowań. Ostatecznym badaniem 
kwalifikacyjnym przyczepności jest badanie odporności na działanie wody ITSR wg WT-2:2010 
 
 
2.6. Samoprzylepna taśma asfaltowa 
 Przy stosowaniu samoprzylepnej taśmy asfaltowej należy potwierdzić jej przydatność  
w oparciu o wcześniejsze zastosowania. Jeżeli nie jest możliwe udokumentowanie wcześniejszych, 
pozytywnych zastosowań, należy na tą taśmę przedstawić Aprobatę Techniczną. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt używany do skropienia lepiszczem bitumicznym 

Do skrapiania lepiszczem bitumicznym należy stosować przyczepne lub samojezdne skrapiarki 
lepiszcza. 
 
 3.2. Sprzęt do mieszania 

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje się w wytwórni (otaczarce) mieszanek mineralno-
asfaltowych otaczanych na gorąco, o odpowiedniej wydajności (nie mniejszej niż 160Mg/h), 
zapewniającej otrzymanie mieszanki o właściwej i jednorodnej jakości, zawierającej dokładnie otoczone 
ziarna kruszywa. 
 
 
3.3. Sprzęt do wbudowywania 
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać układarką o wydajności skorelowanej  
z wydajnością wytwórni, z automatycznym sterowaniem, pozwalającym na ułożenie warstwy  
z założoną grubością  oraz szerokością ,oraz z podgrzewaną płytą wibracyjną do wstępnego 
zagęszczania. 
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3.4.  Sprzęt do zagęszczania 
 Walce stalowe gładkie z wibracją, średnie i ciężkie. Walce ogumione ciężkie. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Asfalt 

Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami i przechowywać w zbiornikach  
z izolacją termiczną, umożliwiających ogrzewanie asfaltu do właściwej temperatury roboczej. 
Termometry należy zainstalować w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltu do mieszalnika. 
 
4.2. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz należy składować w silosach 
przystosowanych do składowania materiałów sypkich, wyposażonych w odpowiedni system dozowania 
wypełniacza do mieszalnika. 
 
4.3. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić czystymi pojazdami samowyładowczymi  
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
 
4.5. Środek adhezyjny 

Środek adhezyjny należy przewozić w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej 

Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed przystąpieniem do produkcji  mieszanki, 
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz dokumenty 
potwierdzające wymaganą jakość stosowanych materiałów. Recepta zawierać będzie optymalizację 
parametrów mieszanki dla zawartości asfaltu ± 0,3%. 
 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
doborze składników mieszanki, 
doborze optymalnej ilości asfaltu, 
określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki 
mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wiążącej oraz minimalne zawartości asfaltu podano  
w tablicy 6. 
 
UWAGA: podane minimalne zawartości asfaltu dotyczą AC o referencyjnej gęstości mieszanki 
mineralnej równej 2,65 Mg/m3. W przypadku uzyskania innej gęstości mieszanki mineralnej 
należy dla Bmin zastosować współczynnik korygujący α wg wzoru: 

α = 2,65/a 
 
a - gęstość objętościowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr sześcienny 
(Mg/m3), określona zgodnie z normą EN 1097-6. 
 
 
Tablica 6. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego  
do warstwy wiążącej oraz kategoria zawartości asfaltu 

Lp 
Właściwość 

Przesiew [% (m/m)] 
AC16W 

Wymiar sita #, (mm) od do 
1 31,5 - - 
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2 22,4 100 - 
3 16 90 100 
4 11,2 70 90 
5 8 55 85 
6 2 25 50 
7 0,125 4 12 
8 0,063 4 10 
9 Zawartość lepiszcza Bmin4,4*) 

*) minimalna zawartość asfaltu w mieszance MA powinna być większa od Bmin o wielkość 
dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników i błąd badania. 
 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 
wg metody Marshalla. 
 
Tablica 7. Wymagania dla  mieszanki mineralno- asfaltowej do warstwy wiążącej i ułożonej warstwy 
wiążącej (właściwości Lp 1,2,3,4, dotyczą MMA, właściwości Lp 5,6 odnosza się do warstwy) 

Lp Właściwość 
Warunki zagęszczania wg 

PN-EN 13108-20 
Metoda i warunki badania AC16W 

1 
Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń 

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

2 
Odporność na 
deformacje 
trwałe 

C.1.20,wałowanie, 
P98 - P100 

PN-EN 12697-22 metoda B 
w powietrzu, PN-EN 13108-
20, D.1.6,60 stopni, 10 000 

cykli 

WTS AIR 0,30 
PRD AIR 

Deklarowana 

3 
Odporność na 
działanie wody 
nie mniejsza niż: 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 , 
przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem 
zamrażania , 

badanie w 25°C 

ITSR 80 

UWAGA: gęstość MMA należy oznaczyć zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie 
 
PRDAIR Deklarowane - nie więcej niż 9,0%. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

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. 
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 oC. 
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 30oC od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 
Temperatura asfaltu PMB 25/55-60 w zbiorniku nie powinna przekraczać 180oC. 
 
Temperatura produkcji i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  dla asfaltu PMB 25/55-60 
powinna mieścić się w granicach od 140oC do 180oC. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłożem dla układanej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego jest podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie lub podbudowa z betonu asfaltowego. Powierzchnia podłoża 
przed ułożeniem powinno być: zagęszczona, sucha, oczyszczona. 

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą, nie powinny przekraczać 12 mm. 
Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 

 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony 
odpływ wody. 
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5.4. Połączenie międzywarstwowe 
Przed ułożeniem warstwy wiążącej, warstwy niżej leżące będą oczyszczone i skropione emulsją 

asfaltową zgodnie z ST D-04.03.01.   
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia 

między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 

warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między 
warstwami. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. 
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno 
dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione 
podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed 
układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić badania wydatku skropienia i przedstawić je na 

żądanie Zamawiającego. Wymagania wobec sczepności międzywarstwowej badanej metodą Leutnera 
jn.: 
wiążąca lub wyrównawcza/ścieralna ≥ 1,0 MPa 

 
Wytrzymałość na ścinanie połączeń między warstwami asfaltowymi: 

• 1,0 MPa dla połączeń warstw ścieralna/wiążąca; 
• 0,7 MPa dla połączeń warstw wiążąca podbudowa asfaltowa; podbudowa 

asfaltowa/podbudowa asfaltowa, jeśli podbudowa układana jest w dwóch warstwach; 
podbudowa asfaltowa/stara nawierzchnia 

 
Przykład: 

Wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami asfaltowymi: podbudowa 
asfaltowa/wiążąca, powinna wynosić min. 0,7 MPa. Badanie metodą Leutnera opisane w „Zalecenia 
stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych” (Zeszyt „I” - 66, IBDiM) [15]. 
Wytrzymałość na ścinanie należy badać na próbkach odwierconych z nawierzchni. 
 
5.5. Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa nawierzchni z mieszanki AC może być układana, gdy temperatura powietrza w ciągu 
ostatniej doby była nie niższa niż 0°C, a w czasie wykonywania robót nie niższa niż +50C . 
 
5.6.  Próba technologiczna 
 
 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 
zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować 
otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań 
należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie 
lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą 
określoną w PN-EN 12697-27. 
 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
 
5.7. Odcinek próbny 

Wykonawca wykonana odcinek próbny co najmniej 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 do uzyskania prawidłowego zagęszczenia 

warstwy. 
 
Do takiej próby Wykonawca użyje takich samych materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonania warstwy. 
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Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu i o długości uzgodnionej z Inżynierem. 
 
5.8. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego 
 
5.8.1 Warunki przystąpienia do robót 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być układana na podłożu suchym, czystym i odpowiednio 
przygotowanym, tak aby zapewnić właściwą sczepność międzywarstwową. 
 
Nie należy układać mieszanki mineralno-asfaltowej na podłożu mokrym, podczas opadów 
atmosferycznych, a w przypadku występowania powyższych warunków przez dłuższy czas, produkcję 
mieszanki mineralno-asfaltowej należy wstrzymać. 
 
Jeżeli nie dokonano szczególnych uzgodnień z Inżynierem, mieszankę mineralno-asfaltowa należy 
wbudowywać jedynie w sprzyjających warunkach atmosferycznych, przy dodatniej temperaturze 
otoczenia i przy dopuszczalnej prędkości wiatru, tak aby zapewnić odpowiednie zagęszczenie układanej 
warstwy. 
 
5.8.2 Wbudowywanie 
 
Należy tak zorganizować budowę i produkcję mieszanki mineralno-asfaltowej aby tzw. „dzienne działki 
robocze” to znaczy odcinki, na których mieszanka mineralno-asfaltowa wbudowywana byłaby w ciągu 
jednego dnia, były możliwie jak najdłuższe. 
 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania w ciągły 
sposób podawać do układarki i układać. Wielkości dostaw mieszanki do układarki powinny być tak 
regulowane, aby umożliwić nieprzerwaną pracę układarki. Układarka powinna pracować w sposób 
ciągły zawsze, gdy jest to możliwe. Należy stosować takie prędkości poruszania się układarki i technikę 
jej pracy, które zapewniają jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na całej szerokości 
układania, bez ciągnienia, rozrywania i segregacji materiału. 
 
Minimalna grubość mieszanki układanej w każdym przej ściu układarki powinna być odpowiednio 
zwiększona tak, aby po zagęszczeniu była zgodna z minimalnymi wielkościami podanymi w 
odpowiednich rozdziałach niniejszej Specyfikacji. 
 
Przy układaniu warstwy wiążącej należy zatrzymać układarkę przed dojechaniem do szczeliny 
dylatacyjnej budowli. W trakcie ręcznego układania pozostałej części nawierzchni przy dylatacji 
szczelinę dylatacyj ną należy pozostawić bez przykrycia warstwą nawierzchni. Ręczne układanie 
mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza się jedynie w następujących przypadkach: 
 
1. układanie warstw wyrównawczych o nieregularnym kształcie i zmiennej grubości, 
2. w miejscach, gdzie praca układarki jest niemożliwa, 
3. na chodnikach, 
4. w pobliżu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach, 
5. winnych miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
5.8.3 Czyszczenie i wykonywanie warstw 
 
Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych należy utrzymywać w czystości. Należy ograniczyć do 
minimum ruch pojazdów na warstwie, na której przewiduje się ułożenie następnej warstwy. 
 
W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjąć 
starania w celu jej oczyszczenia, a jeżeli okaże się to niemożliwe należy uzgodnić z Inżynierem dalsze 
postępowanie. 
 
5.8.4 Zagęszczanie 
 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i zagęszczać w warstwie umożliwiającej uzyskanie 
wymaganej grubości, rzędnej powierzchni oraz spełnienie wymagań w zakresie równości i 
zagęszczenia. 
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Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej należy rozpocząć, gdy temperatura tej mieszanki 
osiągnie taki poziom, że pozwoli to na zagęszczanie walcami bez powodowania przemieszczeń warstwy 
lub spękań powierzchniowych. 
 
Zagęszczanie należy zakończyć zanim temperatura spadnie poniżej minimalnej temperatury wałowania 
określonej w odpowiednich rozdziałach niniejszej Specyfikacji. Wałowanie należy kontynuować do 
czasu zniknięcia z powierzchni warstwy wszystkich śladów po walcach. Nie dopuszcza się 
powierzchniowego łatania zawałowanej warstwy. 
 
Zagęszczanie należy prowadzić przy użyciu sprzętu podanego W pkt 3.1.4. 
 
Powierzchnię warstwy wiążącej należy wykończyć walcem gładkim, statycznym lub wibracyjnyrn z 
wyłączoną wibracją. Na pomostach obiektów mostowych nie należy stosować walców wibracyjnych z 
włączoną wibracją. 
 
Dopuszcza się stosowanie walców wibracyjnych lub innych walców zaproponowanych przez 
Wykonawcę. Zaleca się, aby walce były wyposażone w przyrządy umożliwiające odczytanie z odległości 
prędkości jazdy, a walce wibracyjne, dodatkowo, częstotliwości wibracji. Wykonawca sprawdzi i oceni 
pracę walców wibracyjnych lub innych proponowanych walców na wykonanym przez siebie odcinku 
próbnym, co umożliwi uzyskanie akceptacji Inżyniera. 
 
5.8.5 Złącza 
 
Należy dążyć do minimalizowania ilości złączy W nawierzchni asfaltowej i jeżeli to tylko możliwe 
układania mieszanki jednocześnie na całej szerokości drogi. 
W przypadku występowania W nawierzchni asfaltowej złączy podłużnych nie powinny one znajdować 
się w miejscach poruszania się kół („w śladzie kół”) oraz w miejscach oznakowania poziomego. Złącze 
w nawierzchni powinno być szczelne i tak wykonane aby uniemożliwić przenikanie wody do warstw 
leżących poniżej. Mieszanka powinna być w pełni zagęszczona, a brzegi złączy powinny być ze sobą 
zrównane, co można uzyskać stosując jedną z wymienionych poniżej metod, przy czym dla złączy 
poprzecznych należy stosować jedynie metodę 3): 
 
1. metoda „gorąca do gorącej” jest szczególnie zalecana w przypadku wykonywania złącza podłużnego. 
Złącze wykonuje się przez zastosowanie dwóch lub więcej układarek pracujących w zespole w takiej 
odległości, aby zapewnić by krawędź pasa układanego W pierwszej kolejności była wystarczająco 
gorąca. Odległość między zespołami układarek nie powinna być większa niż długość jednej rozkładarki. 
Walce zagęszczające mieszankę za każdą rozkładarką powinny być tego samego typu i powinny 
rozpocząć zagęszczanie od zewnętrznej krawędzi pasa i stopniowo zagęszczać pasy w kierunku złącza. 
Walce powinny zakończyć zagęszczanie pozostawiając pas min. 15 cm wokół złącza (ok. 7,5 cm po 
każdej stronie złącza). Mieszanka wzdłuż spoiny podłużnej powinna być zagęszczona jedynie przez 
ostatnie przejście walca. 
 
2. metoda ”gorąca do zimnej”. Wykonanie złączy tą metodą stosuje się, gdy ze względu na ruch, bądź 
gdy z innych uzasadnionych powodów konieczne jest wykonywanie pasów nawierzchni w odstępie 
czasu. Krawędź złącza w takim wypadku powinna być wykonana w czasie układania pierwszego pasa 
ruchu. Krawędź złącza powinna być ukośna pochylona pod kątem 70/80 stopni do warstwy niżej leżącej. 
Skos ten pozwala na zwiększenie powierzchni styku dwóch warstw. Skos powinien być wykonany 
podczas układania nawierzchni poprzez specjalne urządzenie zamontowane na rozkładarka bądź na 
walcu. Nie jest rekomendowane cięcie zimnej krawędzi, ponieważ w ten sposób możemy otrzymać zbyt 
gładką powierzchnię. Dodatkowo zabrudzenie spowodowane „szlamem” wytworzonym w czasie cięcia 
krawędzi może spowodować zmniejszenie przyczepności między warstwami. W celu zapewnienia 
dobrej przyczepności pomiędzy dwoma układanymi pasami ruchu powierzchnia granicząca ze złączem 
powinna być oczyszczona ze wszelkich zabrudzeń i luźnych partii mieszanki. Następnie przed 
ułożeniem sąsiedniego pasa powierzchnię styku należy pokryć pastą lub taśmą przylepną. Nie 
dopuszcza się stosowania emulsji asfaltowej do uszczelniania złączy. Drugi pas powinien być 
wykonywany z zakładem (2-3 cm, licząc od górnej krawędzi spoiny) zachodzącym na pas wykonany 
wcześniej. Brak zakładu (nakładki) lub zbyt mała jego ilość mogą spowodować zbyt małe zagęszczenie 
spoiny i jej ewentualne zniszczenie. Nadmierna ilość nakładki może spowodować przejazd rozściełacza 
po górnej powierzchni mieszanki zmiażdżenie ziarn kruszywa, a w efekcie niedostateczne zagęszczenie 
spoiny. Przed rozpoczęciem wałowania „nakładki” mieszanka powinna być „rozgrabiona” na nowej 
warstwie. 
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3. Spoiny poprzeczne są wykonywane na końcu każdej dziennej działki roboczej lub w miejscu przerwy 
w pracy. Przy wykonywaniu spoiny poprzecznej należy kolejno: 

• opróżnić układarkę; 
• ręcznie odciąć mieszankę, formując kąt prosty jeżeli grubość ułożonej warstwy jest 

niewystarczająca; 
• umieścić deskę o tej samej grubości co warstwa tuż przy złączu; 
• przysypać istniejącą nawierzchnię powierzchni rampy cienką warstwą piasku lub 
• rozłożyć na nawierzchni pasmo włókniny 
• ręcznie skonstruować rampę na obszarze posypanym piaskiem lub rozłożonej 
• włókniny z pozostałej mieszanki mineralno-asfaltowej 
• zagęścić całość powierzchni i rampę używając walców. 

 
Przed rozpoczęciem wykonywania kolejnego odcinka nawierzchni należy: 

• usunąć rampę (podjazd), włókninę; 
• sprawdzić za pomocą łaty czy stara (ułożona) warstwa jest równa w kierunku 

podłużnym, jeżeli to konieczne trzeba odciąć nierówną część warstwy; 
• oczyścić dokładnie obszar podjazdu i skropić go gorącym asfaltem lub ułożyć taśmę; 
• o wykonać połączenie metodą „gorąca do zimnej” opisaną powyżej. 

 
Spoiny w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 20 cm, 
a poprzeczne o co najmniej 2 m. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy w 
jednym poziomie. Krawędzie warstwy wiążącej bez ograniczeń należy ukształtować ze spadkiem nie 
Większym niż 2:1 i dogęścić urządzeniem zagęszczającym zamontowanym na walcu. Górna krawędź 
warstwy oraz obie krawędzie w strefie przechyłki powinny być posmarowane gorącym asfaltem w ilości 
1,5 kg/m2 powierzchnie poziome i 4,0 kg/m2 powierzchnie skośne. Powłoka może być nanoszona w 
kilku roboczych przejściach. Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie 
nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna 
pozostać nieuszczelniona. Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi warstwy wiążącej wraz 
z krawędziami warstw niższych, jeżeli warstwy były ułożone jedna po drugiej, a krawędzie były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli wyżej położony brzeg jest uszczelniany warstwowo, to 
przylegającą powierzchnię danej warstwy należy uszczelnić na szerokości co najmniej 10 cm. 
 
 
 
Schemat uszczelnienia krawędzi jezdni 
 
5.9. Krawędzie 
 

Krawędzie należy wykonać zgodnie z zapisem w pkt. 8.6.4 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robot podano w ST DM.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 przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi wyniki wszystkich 

badań materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej  celem porównania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

 
6.3.1   Badania Wykonawcy 
 
  Badania są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno - asfaltowych i ich składników 
lepiszczem i materiałów do uszczelnień), oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu z niezbędna 
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisać w protokołach. W razie stwierdzenia 
uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
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 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Zamawiającemu na jego żądanie. 
 Zamawiający może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. 
 W razie zastrzeżeń Zamawiającego może przeprowadzić badania kontrolne według pkt. 6.3.2 
 
Tablica 8. Częstotliwość badań kontrolnych 
L.p. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

Badania kontrolne 
Wykonawcy 

Badania kontrolne 
Zamawiającego 

M
a

te
ri

a
ły

 

Wypełniacz i kruszywa 

wg Zakładowej Kontroli 
Produkcji zgodnie z normą 
PN-EN 13108-21 

Obligatoryjnie przed 
przystąpieniem do robót przy 
akceptacji badania typu mm-
a, w trakcie wykonywania 
robót z częstotliwością 
ustaloną przez 
Zamawiającego, w 
uzgodnieniu z Inżynierem. 

Lepiszcza 

Dodatki i pozostałe materiały 

M
ie

sz
a

nk
a

 m
in

er
a

ln
o-

as
fa

lto
w

a

 

Uziarnienie, 

wg Zakładowej Kontroli 
Produkcji zgodnie z normą 
PN-EN 13108-21 

Z częstotliwością ustaloną 
przez Zamawiającego, w 
uzgodnieniu z Inżynierem. 

Zawartość lepiszcza 
rozpuszczalnego, 
Temperatura mięknienia 
odzyskanego lepiszcza, 
Gęstość i zawartość wolnych 
przestrzeni próbki Marshalla. 

W
a

ru
nk

i t
e

ch
no

lo
g

ic
zn

e

 

Temperatura powietrza co najmniej 3 razy dziennie: 
przed przystąpieniem do 
robót oraz podczas ich 
realizacji w okresach 
równomiernie rozłożonych w 
planowanym okresie realizacji 
dziennej działki roboczej 

W trakcie robót podczas 
każdego pobrania mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej podczas 
wykonywania nawierzchni 

Każdy rozładunek mieszanki 
z samochodu transportowego 
do zasobnika rozściełacza 

W trakcie robót podczas 
każdego pobrania mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

Ocena wizualna dostarczonej 
mieszanki mineralno-
asfaltowej 

Każdy rozładunek mieszanki 
z samochodu transportowego 
do zasobnika rozściełacza 

- 

W
yk

o
na

n
a 

w
a

rs
tw

a

 

Grubość wykonywanej 
warstwy 

Jedna próbka na 500 m.b. jednorazowo wbudowywanej 
szerokości* 

Wskaźnik zagęszczenia 
warstwy zawartość wolnej 
przestrzeni 

Jedna próbka na 500 m.b. jednorazowo wbudowywanej 
szerokości* 

Połączenia międzywarstwowe Jedna próbka na 500 m.b. jednorazowo wbudowywanej 
szerokości* 

Spadki poprzeczne warstwy Częstotliwość zgodna z przekrojami poprzecznymi z 
dokumentacji projektowej2) 

Równość poprzeczna warstwy Pomiar łatą 4-metrową co 10 m 

Równość podłużna warstwy Pomiar łatą 4-metrową co 10 m lub metodą równoważną 
Szerokość warstwy Częstotliwość zgodna z 

przekrojami poprzecznymi z 
dokumentacji projektowej 

- 

Rzędne wysokościowe 
warstwy1) 

Pomiar rzędnych niwelacji 
podłużnej  i poprzecznej oraz 
usytuowania osi według 

- 
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dokumentacji budowy 
Ukształtowanie osi w planie 1) 

2) 
Współrzędne osi ze skokiem 
według dokumentacji 
projektowej 

- 

Ocena wizualna jednorodności 
powierzchni warstwy 

Ocena ciągła 

Ocena wizualna jakości 
wykonania złączy podłużnych i 
poprzecznych, krawędzi i 
obramowania warstwy 

Ocena ciągła wszystkich długości złączy i krawędzi 

*  w przypadku badań kontrolnych Zamawiającego częstotliwość zalecana (w uzasadnionych 
przypadkach może ulec zmianie na wniosek Inżyniera i Zamawiającego), 
1) Wyniki pomiarów geodezyjnych należy przekazać w formie numerycznej zaakceptowanej przez 
Inżyniera. W przypadku autostrad i dróg ekspresowych, należy wykonać siatkę geodezyjną 10x10m, ze 
sprawdzeniem rzędnych osi jezdni i obu krawędzi, zgodnie z Dz.U.43 z 02.03.1999, Załącznik 6. 
2) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 
W przypadku badań kontrolnych Zamawiającego częstotliwość zalecana (w uzasadnionych 
przypadkach może ulec zmianie na wniosek Inżyniera i Zamawiającego). 
 

6.3.1.1   Badanie właściwości kruszywa. 
Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy kontrolować każdy rodzaj i frakcję dostarczonego 
kruszywa. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami w punkcie 2.2 Tablica 2, 3. 
 
6.3.1.2   Badanie właściwości wypełniacza. 
Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy kontrolować dostarczony wypełniacz. Wyniki powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3 Tablica 4. 
 
6.3.1.3   Badania właściwości asfaltu 
Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy kontrolować dostarczony asfalt. Wyniki powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4 Tablica 5. 
 
6.3.1.4   Pomiar temperatury składników mieszanki. 
Z częstotliwością podana w tablicy 8 należy kontrolować temperaturę składników mieszanki. Pomiar 
polega na odczytaniu wskazań odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki 
powinny być zgodne wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 

 
  6.3.1.5    Pomiar temperatury mieszanki. 

Temperaturę mieszanki mineralno - asfaltowej należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i czasie 
wbudowywania w nawierzchnię. Zaleca się stosowanie termometrów cyfrowych z sondą wgłębną. 
Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami w punktach 5.2. 
 
6.3.1.6  Zawartość asfaltu 
Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy kontrolować zawartość asfaltu w mieszance mineralno - 
asfaltowej. Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z próbki 
pobranej w miejscu wbudowania z nie zagęszczonej mieszanki. Wielkość próbki podanej ekstrakcji 
należy przyjąć zgodnie z PN-EN 12697-28. Badanie można również wykonać na próbce o średnicy 
150mm odwierconej z ułożonej warstwy. Wyniki powinny być zgodne z zatwierdzoną recepturą w 
granicach dopuszczalnych odchyłek. 
 
Tablica 9. Dopuszczalne odchyłki w składzie zaprojektowanej mieszanki MA, dotyczące pojedynczego 
wyniku badania metodą ekstrakcji niezależnie od ilości próbek, % m/m. 
Lp. Składniki mieszanki mineralno - asfaltowej Dopuszczalne odchyłki, % 
1. Zawartość ziaren o wymiarze >2mm ±5.0 
2. Zawartość ziaren o wymiarze 0,063-2mm ±2.0 
3. Zawartość ziaren o wymiarze <0,063mm ±2.0 
4. Zawartość asfaltu ±0.3 
 
6.3.1.7   Uziamienie mieszanki mineralnej. 
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Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa 
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z krzywą zatwierdzoną, przy uwzględnieniu 
tolerancji podanych w tablicy 9. 
 
 
6.3.1.8   Właściwości mieszanki mineralno - asfaltowej. 
Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy określać metodą hydrostatyczną (opis podano w Zeszycie 
64, Arkusz 05) gęstość strukturalną próbek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dnia jej 
wbudowania. 

 
6.3.1.9   Pomiar grubości warstwy. 
Grubości wykonanej warstwy należy określać na podstawie wyciętych próbek. Grubość warstwy 
powinna być zgodna z dokumentacją projektową i nie może różnić się od grubości projektowanej o 
więcej niż ±10%. Jednocześnie cały pakiet warstw bitumicznych (podbudowa + wiążąca + ścieralna) 
nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ±15 mm. 

 
6.3.1.10   Wskaźnik zagęszczenia warstwy. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzić na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy, 
poprzez porównanie gęstości strukturalnej wyciętych próbek z gęstością strukturalną próbek Marshalla 
formowanych w dniu wykonywania kontrolowaną działki roboczej. Określenie gęstości należy wykonać 
metodą hydrostatyczną. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1. tablica 7 
 
6.3.1.11   Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie. 
Na próbkach wyciętych z nawierzchni należy wykonać badanie gęstości strukturalnej i objętościowej. 
Wolną przestrzeń w warstwie należy określić jako średnią arytmetyczną z dwóch oznaczeń, w % z 
dokładnością do 0,1% wg następującego wzoru: 
 

P= 
ρ 0 - ρ S - W 

ρ 0 
Gdzie: 
P - wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie 
ρ 0  - gęstość objętościowa mieszanki mineralno - asfaltowej, g/cm3, oznaczona w pikometrze na 
materiale 
rozdrobnionym, w wodzie wg PN-EN 12697-5 
ρ S - W  gęstość strukturalna zagęszczonej walcami mieszanki mineralno - asfaltowej, g/cm3, oznaczona 
metodą hydrostatyczną, wg PN-EN 12697-6 
 
6.3.1.12   Szerokość warstwy. 
Sprawdzenie szerokości warstwy dokonuje się przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą prostopadle 
do osi drogi z częstotliwością podaną w tablicy 8. Szerokość wykonanej warstwy nieograniczonej 
krawężnikiem nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5cm. 
 
6.3.1.13   Równość podłużna. 
Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni drogi należy stosować metodę 
równoważną użyciu łaty i klina (planograf) a w miejscach trudno dostępnych metodę z wykorzystaniem 
łaty 4-metrowej i klina wg normy BN-68/8931-04, mierząc wysokość prześwitu pod łatą. Pomiar należy 
wykonać nie rzadziej niż co 10m w środku ocenianego pasa ruchu. Wymagana równość podłużna jest 
określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), która nie może przekroczyć 6mm. Przez 
odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 
 
6.3.1.14   Równość poprzeczna. 
Do pomiaru równości poprzecznej warstwy podbudowy stosuje się metodę równoważną użyciu łaty i 
klina lub metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina wg normy BN-68/8931-04. Pomiar należy 
wykonać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 
5 metrów. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez wartość odchylenia równości 
(prześwitu), która nie może przekroczyć 6mm. 
 
6.3.1.15   Spadki poprzeczne. 
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
Pomiar należy wykonać w kierunku prostopadłym do osi jezdni z częstotliwością podaną w tablicy 8. 
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6.3.1.16   Rzędne wysokościowe. 
Z częstotliwości podaną w tablicy 8 należy sprawdzić rzędne wysokościowe warstwy przez wykonanie 
niwelacji i porównanie wyników pomiarów z Dokumentacją Projektowaną. Rzędne wysokościowe 
nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowaną z tolerancją -1, +0 cm. 
 
6.3.1.17  Ukształtowanie w planie 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową usytuowania osi i krawędzi warstwy w planie. 
Usytuowanie osi w planie wykonanej warstwy powinno być zgodne Dokumentacją Projektową z 
tolerancją 5cm. Częstotliwości pomiarów podano w tablicy 8. 
 
6.3.1.18   Złącza podłużne i poprzeczne. 
Należy sprawdzić poprzez bezpośrednie oględziny prawidłowości wykonania złączy podłużnych i 
porzecznych. Złącza powinny być wykonane w linii prostej równolegle lub prostopadle do osi, powinny 
być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 
6.3.1.19   Wygląd warstwy. 
Wygląd nawierzchni, sprawdzony wizualnie powinien mieć jednolitą teksturę, bez spękań, deformacji, 
przeasfaltowanych plam i wyruszeń. 

 
6.3.2   Badania kontrolne 
Badania kontrolne są badaniami Zamawiającego, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno - asfaltowych i ich składników) oraz gotowej warstwy 
spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawa odbioru. 
Pobieraniem próbek, wykonaniem badań i pomiarów na miejscu budowy zajmuje się Zamawiający w 
obecności Wykonawcy. Miejsce poboru próbek do badań wskazuje Inżynier. 
Badania odbywają się również wtedy gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, 
jednak nie będzie przy nich obecny. 
 
Zakres badań i pomiarów kontrolnych obejmuje: 
 sprawdzenie jakości materiałów 

a) skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
b) wskaźnik zagęszczenia warstwy 
c) wolna przestrzeń w warstwie 
d) grubość warstwy 
e) gęstość strukturalna mieszanki MA na próbkach Marshalla 
f) szerokość podłoża 
g) równość podłużna 
h) równość poprzeczna 
i) spadki poprzeczne 
j) rzędne wysokościowe 
k) ukształtowanie w planie 
l) wygląd warstwy 
m) złącza podłużne i poprzeczne 

 
 Badania wymienione w pkt. a wykonuje się na średnich próbkach, których wielkość nie powinna być 
mniejsza niż: 
- wypełniacz -2kg 
- kruszywa o uziamieniu do 8mm - 5kg 
- kruszywa o uziamieniu powyżej 8mm - 15kg 
- asfalt - próbka średnia z 3 próbek częściowych po 2kg. 
 Badania wymienione w pkt. b, c, d, e wykonuje się na próbkach o średnicy 150mm wyciętych z 
nawierzchni w miejscach wskazanych przez Inżyniera. Inżynier ustala również częstotliwość wycięcia 
próbek. Badanie wymienione w pkt. f wykonuje Laboratorium Zamawiąjącego na próbkach pobranych i 
zagęszczonych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera. 
 Równość w profilu podłużnym pkt. h pomiar profilografem. Na odcinkach do 500m dopuszcza się 
pomiar punktowy łatą i klinem. 
 Pozostałe cechy wymienione w pkt. g, i, j, k, I, m, n sprawdza Inżynier. 
 
6.3.3   Badania kontrolne dodatkowe 
 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianej 
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań 
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kontrolnych dodatkowych. Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i 
wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianej warstwy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych. Koszty badań kontrolnych dodatkowych 
zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
   
 
6.3.4   Badania arbitrażowe 
 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 
 Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub 
wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 
 

Podstawą do oceny jakości robót są wyniki badań i pomiarów w zakresie i ilości określanych w 
niniejszej specyfikacji technicznej. 

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

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 zakup i dostarczenie materiałów, 
 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót, 
 opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materiałów, 
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych, 
 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 wykonanie połączeń podłużnych i poprzecznych, 
 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
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 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w 
Specyfikacji Technicznej. 
 

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

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

       prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 
1. D 00.00.00  Wymagania ogólne 

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

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

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

uproszczonego opisu petrograficznego 
 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego 
– Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 
pomocą wskaźnika płaskości 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziaren – Wskaźnik kształtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na 
sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 

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

destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

i 
 
PN-EN 12607-3 

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

31
a. 
PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego. 
31
b. 
PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego. 
31
c. 
PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa. 
31
d. 
PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 4: Odzyskiwanie asfaltu: Kolumna do destylacji 
frakcyjnej. 

31
e. 
PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 5: Oznaczanie gęstości. 
32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą 
hydrostatyczną 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu 

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

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

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
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48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

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

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

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

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

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

testu wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów 

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

przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

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

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

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

 
 

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
 
 WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

          utrwaleń na drogach krajowych. Warszawa 2010 
 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno - asfaltowe Warszawa 

2010 (W części dotyczącej wymagań i projektowania MMA) 
 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. Warszawa 2008 (w części dotyczącej 

wykonania i odbioru nawierzchni) 
 
10.4. Inne dokumenty 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, 
poz. 430) 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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M.23.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
M.23.01.04 Rozbiórka i wywóz nawierzchni wraz z izolacją na 
obiekcie i dojazdach 
 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
dla obiektu mostowego dla inwestycji pn.: „Remont obiektów mostowych na terenie Nowego Sącza” 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z rozbiórką elementów remontowanego obiektu i obejmują rozbiórkę nawierzchni wraz z izolacją 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w Specyfikacji DMU.00.00.00. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DMU.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
 z Rysunkami, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
Rozbiórce podlega nawierzchnia wraz z izolacją i podbudową. 
 
3. Sprzęt 
Do prac rozbiórkowych należy stosować sprzęt posiadający atesty i instrukcje użytkowania. 
Wykonawca, na żądanie Inżyniera, jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia 
jego przydatności. 
Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera. 
 
4. Transport 
Transport gruzu z rozbiórki powinien odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi 
 w resorcie transportu oraz zgodnie z wymaganiami producenta środków transportowych. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2.  Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie Projektu technologii 
i organizacji robót, który podlega zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
Założona technologia usunięcia nawierzchni musi spełniać następujące warunki: 
-  zapewnienie usunięcia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni, 
- gwarancja nie powodowania uszkodzeń jakichkolwiek elementów istniejącego obiektu mostowego nie 
podlegających rozbiórce. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed 
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót. Wszystkie produkty powstałe przy usuwaniu 
nawierzchni muszą być odwiezione w miejsce składowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktów 
rozbiórki na przyległy teren. 
W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu na drodze lub linii kolejowej, względnie cieku wodnym pod obiektem, na którym 
prowadzone są roboty. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00. reszta jak poniżej. 
Kontrola jakości robót obejmuje zgodność wykonywanych robót z Rysunkami i ustaleniami Specyfikacji 
. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
7.1.  Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiaru jest 1m2 obmierzonej nawierzchni przed rozbiórką. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
-koszt uzyskania niezbędnych uzgodnień, 
-zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników do prowadzenia robót, 
-wykonanie niezbędnych pomostów i urządzeń pomocniczych przewidzianych w Projekcie organizacji 
robót wraz z ich późniejszą rozbiórką, 
-wykonanie prac rozbiórkowych zarówno części nadziemnych jak i podziemnych, 
-transport w miejsce składowania rozebranej konstrukcji, 
- koszt utylizacji 
-oczyszczenie miejsca pracy. 
 
W wycenie pozycji należy ująć wszystkie niezbędne materiały oraz czynniki do wykonania robót. 
 
10. Przepisy związane 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów BHP  
i ochrony środowiska odpowiada Wykonawca. 
Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienie tych 
przepisów 
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M.23.01.07 Rozbiórka i wywóz elementów betonowych 
 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
dla obiektu mostowego dla inwestycji pn.: „Remont obiektów mostowych na terenie Nowego Sącza” 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z rozbiórką elementów remontowanego obiektu i obejmują rozbiórkę elementów betonowych. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w Specyfikacji DMU.00.00.00. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DMU.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, 
Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
Rozbiórce podlegają elementy betonowe. 
 
3. Sprzęt 
Do prac rozbiórkowych należy stosować sprzęt posiadający atesty i instrukcje użytkowania. 
Wykonawca, na żądanie Inżyniera, jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia 
jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera. 
 
4. Transport 
Transport gruzu z rozbiórki powinien odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi 
w resorcie transportu oraz zgodnie z wymaganiami producenta środków transportowych. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.  Wymagania ogólne 
Prace rozbiórkowe elementów żelbetowych powinny być prowadzone pod stałym nadzorem zgodnie z 
rysunkami. Wykonawca powinien pamiętać aby cechować miejsca i głębokości rozkuć. Warstwę nad 
betonu należy rozebrać w zakresie podanym na Rysunkach. 
Konstrukcje z żelbetu (np. ścianki żwirowe, płyty przejściowe, gzymsy, skrzydła przyczółkowe), 
nawierzchnia oraz z betonu (umocnienia stożków, ścieki skarpowy) należy rozbierać metodami 
mechanicznymi – młotami pneumatycznymi, piłami tarczowymi. 
Powierzchnia betonu istniejących korpusów przyczółkowych po usunięciu skorodowanych betonów, nie 
może zawierać lokalnych wgłębień ani wystających fragmentów. Rozbiórki powinny być prowadzone 
równomiernie na całej powierzchni wzmacnianych elementów. 
Przed rozpoczęciem odspajania betonu przewidzianego do rozbiórki w górnych strefach podpór 
przyczółkowych, należy wzdłuż projektowanej granicy rozbiórki, po obwodzie, wykonać nacięcie piłą na 
gł. do 25 mm, dla uzyskania równej krawędzi, umożliwiającej późniejsze wykonanie szczelnego 
deskowania na granicy stary i nowy beton. 
Należy pamiętać, że nie wolno wycinać żadnych prętów zbrojeniowych, odkrytych w wyniku usunięcia 
betonu, nadbetonu, czy skorodowanego betonu. 
Wszelkie materiały rozbiórkowe należy w sposób uporządkowany składać w regularnych pryzmach na 
dojazdach do obiektu i w miarę możliwości regularnie wywozić w miejsca wskazane przez Inżyniera. 
Zakres rozbiórki poszczególnych elementów konstrukcji został sprecyzowany w Dokumentacji 
Technicznej i taki też powinien pozostać, chyba że, w trakcie robót Inżynier zadecyduje inaczej. 
Roboty rozbiórkowe wykonywać w sposób uporządkowany i zorganizowany. 
Przy ewentualnym zniszczeniu elementów nie podlegających rozbiórce, Wykonawca musi naprawić 
zniszczenia na własny koszt. 
5.2.  Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska. 
Za bezpieczeństwo robót na rozbieranym obiekcie, w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca. 
Na okres robót rozbiórkowych obiekt powinien być odpowiednio zabezpieczony, tak aby nie groziło 
robotnikom, ani osobom postronnym, żadne niebezpieczeństwo. 
Powinny być wykonane specjalne pomosty zabezpieczające i ułatwiające rozbiórkę poszczególnych 
elementów obiektu. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed 
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00. reszta jak poniżej. 
Kontrola jakości robót obejmuje zgodność wykonywanych robót z Rysunkami i ustaleniami Specyfikacji 
. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
7.1.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1m3  obmierzonej konstrukcji przed rozbiórką. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
-koszt uzyskania niezbędnych uzgodnień, 
-zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników do prowadzenia robót, 
-wykonanie niezbędnych pomostów i urządzeń pomocniczych przewidzianych w Projekcie organizacji 
robót wraz z ich późniejszą rozbiórką, 
-wykonanie prac rozbiórkowych zarówno części nadziemnych jak i podziemnych, 
-transport w miejsce składowania rozebranej konstrukcji, 
- koszt utylizacji 
-oczyszczenie miejsca pracy. 
 
W wycenie pozycji należy ująć wszystkie niezbędne materiały oraz czynniki do wykonania robót. 
 
10. Przepisy związane 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów BHP 
i ochrony środowiska odpowiada Wykonawca. 
Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienie tych 
przepisów 
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M.23.01.08 Rozbiórka i wywóz balustrad i barier 
 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórką istniejących balustrad i barier na obiektach mostowych dla inwestycji pn.: „Remont obiektów 
mostowych na terenie Nowego Sącza” 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
rozbiórkę istniejących balustrad na obiektach mostowych. 
Rozbierane balustrady podlegają odwozowi w miejsce wskazane przez Wykonawcę. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
Specyfikacji. DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Materiały wbudowane nie występują. 
 
3. Sprzęt 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Odwóz zdemontowanych balustrad dowolnymi środkami transportowymi na plac składowy. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
Roboty ujęte w niniejszej Specyfikacji obejmują: 
-odłączenie istniejącej balustrady od betonu, 
-pocięcie demontowanych balustrad na elementy o długości dostosowanej do możliwości transportu, 
-odwóz zdemontowanej poręczy w miejsce wskazane przez Wykonawcę. 
W przypadku, gdy rozebrane balustrady umocowane są w elementach betonowych podlegających 
rozbiórce w celu odłączenia słupków poręczy od betonu należy uprzednio rozkuć istniejący beton wokół 
zamocowań słupków. 
W przypadku, gdy rozbierane poręcze umocowane są w elementach betonowych nie podlegających 
rozbiórce, słupki należy odciąć na głębokości 2 cm poniżej powierzchni betonu. Konieczne jest więc 
przy tym wykucie lokalnej wnęki w betonie, którą po rozbiórce poręczy należy wypełnić preparatem do 
napraw betonu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
Kontrola obejmuje: 
-sprawdzenie zakresu robót, 
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-sprawdzenie prawidłowości odłączenia poręczy od betonu, 
-prawidłowość wypełnienia ewentualnych lokalnych wnęk zgodnie z pkt. 5 niniejszej    Specyfikacji. 
 
7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) rozebranej balustrady i bariery. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 
Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego polegającego na stwierdzeniu wykonania całości 
zakresu, robót oraz zachowania warunków podanych w pkt.6. niniejszej Specyfikacji. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
-koszt urządzeń pomocniczych zapewniających bezpieczeństwo pracy przy prowadzeniu robót 
rozbiórkowych oraz bezpieczeństwo użytkowników tras komunikacyjnych w obrębie prowadzenia prac 
rozbiórkowych, 
-rozbiórka elementów, 
-pocięcie demontowanej balustrady na elementy transportowe, 
-odwóz rozebranych elementów na składowisko Wykonawcy, 
-oczyszczenie miejsca pracy. 
 
W wycenie pozycji należy ująć wszystkie niezbędne materiały oraz czynniki do wykonania robót. 
 
10.  Przepisy związane 
Nie występują. 
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M.15.02.03 Izolacja ustroju niosącego z papy zgrzewalnej 
 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji płyty 
pomostowej ustroju niosącego obiektu mostowego z zastosowaniem papy zgrzewalnej dla inwestycji 
pn.: „Remont obiektów mostowych na terenie Nowego Sącza” 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji płyty pomostowej ustroju niosącego. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00. 
Papa zgrzewalna - materiał hydroizolacyjny rolowy, o osnowie powleczonej obustronnie bitumem, z 
przystosowaną do zgrzewania z podłożem warstwą dolną. 
Izolacja – materiał hydroizolacyjny pokryty dwustronnie bitumem. 
Papa zgrzewalna - materiał hydroizolacyjny rolowy, o osnowie powleczonej obustronnie bitumem, z 
przystosowaną do zgrzewania z podłożem warstwą dolną. 
Bitumiczny środek gruntujący – jednorodna ciecz w czarnym kolorze stosowana do gruntowania 
powierzchni betonu przed ułożeniem izolacji ze zgrzewalnego materiału izolacyjnego. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
2.2.1.  Rodzaje materiałów. 
Do wykonania systemu izolacyjnego należy stosować następujące materiały: 
- bitumiczny środek gruntujący  
- izolację bitumiczną (papę zgrzewalną) 
2.2.2.  Wymagania podstawowe. 
Papa zgrzewalna posiadająca aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów (IBDiM). 
Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej: 
- wytrzymałość na rozciąganie 
- przesiąkliwość i nasiąkliwość 
- zachowanie elastyczności w niskiej temperaturze 
Producent powinien wystawić świadectwo jakości na produkowaną papę, które powinno posiadać 
klauzulę dopuszczenia do stosowania wystawioną przez IBDiM. 
Producent na żądanie Zamawiającego ma obowiązek dostarczyć zaaprobowane przez IBDiM "Warunki 
Techniczne wykonania izolacji", które powinny zawierać dane dotyczące: 
- wymagań dla stosowanych materiałów, 
- wymagań w zakresie tolerancji wykonawczej, 
- wymagań dotyczących technologii wykonania, 
- zakresu i sposobu wykonania badań odbiorczych. 
2.2.3.  Wymagania dotyczące środka gruntującego 
Do izolacji pomostu obiektu mostowego należy stosować pokrycie bitumiczne spełniające wymagania 
podane w Tabeli 1. 
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2.2.4. Wymagania dotyczące papy zgrzewalnej 
Należy stosować papę zgrzewalną, która nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji. 
Papa zgrzewalna posiadająca aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów (IBDM). 
Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej zgodne z tabelą 2 
Producent powinien wystawić świadectwo jakości na produkowaną papę. 
Producent na żądanie Zamawiającego ma obowiązek dostarczyć zaaprobowane przez IBDiM "Warunki 
Techniczne wykonania izolacji", które powinny zawierać dane dotyczące: 
- wymagań dla stosowanych materiałów, 
- wymagań w zakresie tolerancji wykonawczej, 
- wymagań dotyczących technologii wykonania, 
- zakresu i sposobu wykonania badań odbiorczych. 
Papa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w poniższej tabeli. 
 

 
 
 
 
3. Sprzęt 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnego z instrukcją producenta, 
zaaprobowaną przez IBDiM. 
 
4. Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2.   Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je w pozycji stojącej na 
paletach. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
5.2.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 
5.2.2.  Zgodność z Dokumentacją Projektową 
Izolacje powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją. 
5.2.3.  Warunki układania izolacji 
Roboty izolacyjne należy wykonywać w okresie od 1 marca do 31 października przy dobrej pogodzie. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach 
oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85%. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie robót gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5oC oraz przy silnym wietrze. Roboty 
izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników. Zwraca się 
uwagę, iż wykonywanie poprawek na już ukończonych odcinkach jest bardzo pracochłonne i w 
przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyjnych . 
5.2.4.  Podłoże pod izolację 
Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być gładkie, czyste i suche. 
Kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas 
betonowania płyty. Spadki poprzeczne - zarówno pod jezdnią jak i na chodnikach nie powinny być 
mniejsze niż 2%. Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami 
wibracyjnymi. Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień 
i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3mm lub 
wgłębienia do 5mm. Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części 
pylastych i złuszczeń, mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy. 
Oczyszczenie powierzchni należy wykonywać przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez 
piaskowanie. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Wilgotność betonu (2cm 
poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4%. Wiek betonu podłoża - min. 21 dni. Wytrzymałość 
podłoża betonowego wyznaczona metodą „pull-off” przy średnicy krążka próbnego Ø50mm 
powinna wynosić nie mniej niż 1,5 MPa. 
5.2.5.  Gruntowanie podłoża 
Gruntowanie podłoża powinno wykonywać się przy użyciu firmowego primera. Materiał gruntujący 
należy nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta  
i zaaprobowaną przez IBDiM. Należy zwrócić uwagę na wymagane zużycie primera na m2 powierzchni 
normalnego, zwartego betonu, czas schnięcia zagruntowanych powierzchni  
i uzależnienie go od temperatury otoczenia (zwykle kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a 
primer nie brudzi ręki). 
Jednorazowo można zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego 
dnia. 
Powierzchnię zagruntowaną, nie zaizolowaną w ciągu tego samego dnia, należy ponownie 
zagruntować. 
Przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych 
powierzchniach. 
W przypadku gruntowania podłoża żywicami syntetycznymi przyczepność warstwy gruntującej do 
podłoża określona metodą „pull-off” powinna wynosić nie mniej niż 1,0 MPa w obiektach remontowanych 
i 2,0 MPa w obiektach nowych. 
Należy wykonać jedno oznaczenie na każde 100m2 podłoża, ale nie mniej niż 5 oznaczeń dla jednego 
obiektu. 
5.2.6. Układanie izolacji 
Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą Techniczną. 
Przed rozpoczęciem układania arkuszy izolacji bitumiczny środek gruntujący musi być w pełni 
utwardzony. 
Arkusze na budowie należy składować w suchym miejscu w pozycji stojącej. Minimalna temperatura 
arkuszy wynosi 5oC. Temperatura betonu powinna być wyższa niż 0oC. 
Roboty należy rozpocząć w najniższym punkcie osi podłużnej obiektu mostowego. Pierwsza rolka 
izolacji jest układana prostopadle do osi podłużnej obiektu i po umieszczeniu wałka, rozwijana po 
kawałku do tyłu. 



 

77 
 

Do podgrzania izolacji używa się palnika propanowego. Źródło ciepła powinno działać równomiernie na 
całej szerokości rolki. 
Zaleca się użycie palników wielodyszowych. Płomienie są tak skierowane, żeby podłoże betonowe było 
ogrzewane, a warstwa pokrywająca spód arkusza rozpuszczała się tak aby przed rolką występował stały 
wypływ materiału. Należy unikać przegrzania arkusza i podłoża. Arkusz należy dociskać równomiernie 
do podłoża, aby uniknąć powstawania pustek powietrznych. Boczny szew jest dodatkowo dociskany za 
pomocą odpowiedniego narzędzia drewnianego. 
Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na 
obiektach z krzywiznami do 20% więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia. 
Zakład podłużny między dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być węższy niż 80mm, 
natomiast zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić 150mm. 
Celem uniknięcia nałożenia się czterech warstw izolacji układa się całość długości rolki na przemian z 
połową jej długości, czyli dla przykładu 4 m długości arkusz jest układany po 8 m lub odwrotnie. Początek 
rolki mocuje się za pomocą ręcznego palnika a całą rolkę ustawiamy zgodnie z ukształtowaniem obiektu. 
Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce podporęczowej) należy wykonać 
przy użyciu arkusza o szerokości 50 cm (połowa szerokości rolki). 
W przypadku jednak stosowania epoksydów izolacyjnych, papę układa się w odległości 10 mm od 
krawężnika, a następnie przy pomocy wałka malarskiego nanosi się epoksyd na ścianę krawężnika i na 
położoną izolację (zakład 150 mm). Wymieniona odległość 10mm jest ważna, aby zapewnić miejsce na 
wypływ rozgrzanego bitumu. 
5.2.7. Podgrzewanie izolacji 
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje 
szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na 
odległość na 10 ÷ 20 mm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak 
najszybszym terminie 
położyć zaprojektowaną nawierzchnię asfaltową, aby ograniczyć czas wystawienia izolacji na działanie 
czynników atmosferycznych. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
6.2.1. Kontrola jakości 
Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 
prowadzenia. 
Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną formę 
protokołu, Wykonawca powinien wykazać szczególną dbałość o nadzór i kontrolę robót. 
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając szczególną 
uwagę na: 
Sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą Specyfikacją. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, 
powinny być poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku 
Budowy, Sprawdzenie równości powierzchni podkładu, 
Sprawdzenie poprawności układania warstw. Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, czystą 
powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy, Kontrola ilości 
ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 
6.2.2. Opis badań 
a) Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych robót izolacyjnych z Dokumentacją Projektową i opisem technicznym wg wymagań z 
punktu 5 niniejszej Specyfikacji oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru wymiarów liniowych z dokładnością do 0,5cm. 
b) Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie ich zaświadczeń jakości, zapisów w 
Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej oraz z normą PN 90/B 04615 „Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań” 
oraz opracowaniem IBDiM „Metody badań i oceny izolacyjnych materiałów rolowych i mastyksów”. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości 
powinny być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badań odnotowane w Dzienniku 
Budowy. 
c) Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty o długości 4,0m, 
przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20m2 powierzchni podkładu i przez pomiar 
jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1mm na zgodność z wymaganiami 5.2.4 niniejszej 
Specyfikacji. Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie wykonywane metodą „pull-off” przy 
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średnicy krążka próbnego Ø50 mm wg zasady: 1 oznaczenie na 25m2 izolowanej powierzchni i min. 5 
oznaczeń wg PN92/B-01814. 
Wyniki badań powinny być zgodne z przedstawionymi w punktach 5.2.4 i 5.2.5. niniejszej Specyfikacji. 
d) Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzać na podstawie zapisów w 
Dzienniku Budowy na zgodność z wymaganiami punktu 5.3 niniejszej Specyfikacji. 
6.2.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 
a) Sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu należy przeprowadzać wzrokowo i za pomocą młotka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10 
- 20m2 powierzchni izolacji. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu 
izolacji z podkładem. 
b) Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok bitumicznych należy przeprowadzać wzrokowo w czasie 
ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę ich warstw. 
c) Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok z materiałów rolowych należy przeprowadzać w trakcie 
wykonywania izolacji, kontrolując stosowanie właściwych materiałów, wielkość zakładów oraz 
dokładność przyklejenia do podłoża zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. 
d) Sprawdzenie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych, osadzenia urządzeń odwadniających 
i zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzać w trakcie wykonywania izolacji, 
kontrolując zachowanie wymagań zawartych na Dokumentacji Projektowej oraz w Katalogu Detali 
Mostowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, opracowanie „Transprojekt” Warszawa. 
6.2.4. Ocena wyników badań 
Jeżeli badania przewidziane w 6.2.2. dadzą wynik dodatni - wykonanie robót izolacyjnych należy uznać 
za zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 
W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne uznać 
za niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 
W razie uznania robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji, komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za 
niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać 
wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni płyty pomostowej. 
 
8.  Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Odbiory należy przeprowadzać dla każdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporządza się jeden 
protokół odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. W protokole odbioru należy odnotować fakt 
dokonywania poprawek określając ich rodzaj i miejsce 
Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące: 
-sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
-sprawdzenie materiałów, 
-sprawdzenie podłoża pod izolację, 
-sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót. 
Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
-protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie jakości materiałów, 
-protokoły odbiorów częściowych, 
-zapisy w Dzienniku Budowy. 
 
9.  Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 
-zakup i dostarczenie materiałów i pozostałych czynników produkcji, 
-przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu, 
-ułożenie izolacji zgodnie ze Specyfikacją i Dokumentacją Projektową, 
-zakłady, odpady i ubytki materiałowe, 
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-wykonanie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań, pomostów roboczych i namiotów, 
-koszt opracowania projektu organizacji i harmonogramu robót, 
-oczyszczenie miejsca pracy. 
W wycenie pozycji należy ująć wszystkie niezbędne materiały oraz czynniki do wykonania robót. 
 
10.  Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
10.2 Inne przepisy 
Metody badań i oceny izolacyjnych materiałów rolowych i mastyksów, IBDiM Warszawa 
Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z pap samoprzylepnych na drogowych obiektach 
mostowych, IBDiM Warszawa1991. Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni 
asfaltowych na drogowych obiektach mostowych, IBDiM Warszawa 2005. 
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M.16.01.03 Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem odwodnienia izolacji pomostu obiektu mostowego dla inwestycji pn.: „Remont obiektów 
mostowych na terenie Nowego Sącza” . 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i 
odbiorem odwodnienia izolacji na ustroju niosącym obiektu inżynierskiego za pomocą: 
• drenów z grysów jednofrakcyjnych, 
• sączków z tworzywa sztucznego. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera 
 
2.  Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 
STWiORB. 
2.2.2. Wymagania ogólne 
Należy stosować materiały, dla których Wykonawca przedstawi aktualną normę lub aprobatę 
techniczną wydaną przez IBDiM. Jeżeli dokumentacja projektowa i STWiORB nie podają inaczej, do 
odwodnienia izolacji można stosować materiały o właściwościach podanych poniżej. 
2.2.3. Materiały do wykonania drenu z grysów 
2.2.3.1. Rodzaje materiałów 
Do wykonania drenu z grysów można stosować kruszywo i żywicę epoksydową. 
2.2.3.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywo jednofrakcyjne, ze skał magmowych, czyste (płukane), suche (o wilgotności 
< 4%) o uziarnieniu 8÷12 mm, marki 20 wg PN-861B-06712 [2]. 
2.2.3.3. Żywica epoksydowa 
Jeżeli dokumentacja projektowa ani STWiORB nie podają inaczej, można stosować dwuskładnikową 
żywicę epoksydową, modyfikowaną, o podstawowych właściwościach podanych w tablicy 2. 
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Do odwodnienia izolacji można stosować sączki wykonane z tworzywa sztucznego, które powinny 
spełniać wymagania w zakresie odporności na: 
 • wysoką temperaturę wg procedury IBDiM nr PB-TM-11 [10], 
 • niską temperaturę wg procedury IBDiM nr PB-TM-12 [11], 
 • media chemiczne wg procedury IBDiM nr PB-TM-14 [12]. 
Sączek powinien być odporny na długotrwały kontakt z bitumami i powinien być dostosowany do 
układania na nim i zagęszczania gorących mieszanek mineralno-asfaltowych. 
Sączek powinien zawierać: 
 • lejek wypływowy z tworzywa w kształcie stożka ściętego z elementami stabilizującymi 
o promieniu ok. 100 mm, zakończony rurką odpływową o zbieżnych ściankach, 
 • sitko z tworzywa o promieniu ok. 60 mm, z otworami o średnicy 6 mm, osadzone na lejku w sposób 
zaciskowy, 
 • rurkę wypływową o średnicy około 50 mm z PCV lub innego tworzywa sztucznego, 
o długości zależnej od rozwiązania konstrukcyjnego płyty pomostu, 
 • grys bazaltowy jednofrakcyjny wg PN-86/B-06712 [2], otoczony żywicą epoksydową. 
Wymiary sączka powinny zachować tolerancje w granicach ± 1% w stosunku do deklarowanych przez 
producenta. Wichrowatość górnej krawędzi lejka odpływowego nie powinna być większa niż 3 mm. Do 
wklejania sączka w otwór wywiercony w płycie pomostu należy stosować zaprawę niskoskurczową. 
Należy stosować zaprawę przygotowywaną w wytwórni i dostarczaną na budowę w postaci proszku, 
gotową do użycia po rozmieszaniu z wodą w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa powinna 
być przez producenta przewidziana do stosowania do wypełniania otworów o głębokości zgodnej z 
dokumentacją 
projektową. Świeża zaprawa powinna mieć konsystencją około 11 do 12 cm zgodnie z PN-85/B-04500 
[3], a czas zachowania jej właściwości roboczych powinien wynosić min 30 minut 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, można stosować zaprawę o właściwościach 
podanych w tablicy 3. 
 

 
 
3.  Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonania drenu z grysów Wykonawca powinien dysponować: 
 •  mieszadłem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowej, 
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 • małą betoniarką lub taczką do wymieszania żywicy z kruszywem, drobnym sprzętem pomocniczym 
(przecinarki, łopaty itp.), 
 • wiertarką do wiercenia otworów w betonie (nawierzchni asfaltowej). Sączki i dreny prefabrykowane 
należy montować ręcznie. 
 
4.  Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
4.2.1. Transport drenów prefabrykowanych 
Dren należy przechowywać oryginalnie zapakowany, w pomieszczeniach suchych 
i przewiewnych, osłonięty przed działaniem promieni słonecznych. Dren nie powinien być narażony na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych dłużej niż przez okres 2 miesięcy. 
Dreny należy przewozić środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed opadami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowań. 
4.2.2. Transport i przechowywanie żywicy epoksydowej 
Żywica powinna być pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki). 
Na każdym opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą co najmniej następujące dane: 
 • nazwę i adres producenta, 
 • nazwę wyrobu, 
 • oznaczenie, 
 • datę produkcji i okres przydatności do stosowania, 
 • masę netto, 
 • stosunek mieszania, 
 • numer aprobaty technicznej, 
 • sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków 
ostrożności, bhp i ochrony środowiska, 
 • oznaczenie, że wyrób zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. 
Żywicę należy przechowywać w suchych, chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed działaniem ciepła i bezpośredniego 
promieniowania słonecznego, z dala od źródeł zapalnych. Okres przydatności do stosowania, w 
zamkniętych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle 12 miesięcy. 
Żywicę należy przewozić krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed uszkodzeniami 
mechanicznymi zgodnie z PN-89/C-81400 [4]. 
4.2.3. Transport i przechowywanie kruszywa 
Kruszywo w czasie składowania i transportu należy zabezpieczyć przed rozsypaniem, 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywami innego rodzaju, frakcji. 
4.2.4. Sączki 
Sączki powinny być pakowane kompletami w pudła kartonowe, zgodnie z instrukcją fabryczną. Każde 
pudło powinno być oznaczone nadrukiem, zawierającym następujące dane: 
 • nazwę wyrobu i adres producenta, 
 • oznaczenie, 
 • datę produkcji, 
 • nazwy i liczbę poszczególnych elementów sączka w opakowaniu, 
 • nazwę i numer partii surowca oraz datę jego produkcji. 
Sączki należy przechowywać kompletami, przestrzegając warunków określonych w instrukcji 
fabrycznej. Sączki należy transportować krytymi środkami transportowymi, w opakowaniach jak wyżej. 
Opakowania zawierające komplety elementów sączków należy przewozić w nie więcej niż trzech 
warstwach, zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. 
4.2.5. Zaprawa niskoskurczowa 
Sucha zaprawa powinna być pakowana w worki foliowe. Na każdym opakowaniu powinna być 
umieszczonaetykieta zawierająca dane: 
 • nazwę wyrobu, 
 • nazwę rodzaju i odmiany zaprawy, 
 • nazwę i adres producenta, 
 • datę produkcji, 
 • masę netto, 
 • trwałość, 
 • informację o proporcji składników, 
 • informację o uzyskaniu przez wyrób aprobaty technicznej. 
Suche zaprawy należy składować w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchych  
i zadaszonych pomieszczeniach, które nadają się do przechowywania cementu. Maksymalny czas 
składowania zaprawy powinien być zgodny z zaleceniami producenta. Suche zaprawy należy przewozić 
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krytymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed mrozem, opadami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowań. 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Montaż sączków winien przebiegać zgodnie z Dokumentacją Projektowaną przy zachowaniu 
szczególnej 
dokładności i staranności wykonania. Sposób osadzania i wytyczne montażu sączków ujęte są w karcie 
ODW11 Katalogu Detali Mostowych. 
5.2. Wymagania ogólne robót 
Elementy odwodnienia izolacji powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz 
spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
[16]. 
Jeżeli ST tak przewiduje, Wykonawca powinien wykonać projekt roboczy odwodnienia, zawierający 
szczegóły wszystkich elementów odwodnienia izolacji. 
Wykonanie drenów według poniższej ST obejmuje ułożenie drenów podłużnych wzdłuż osi odwodnienia 
(wpustów i sączków), drenów poprzecznych, umieszczanych przed urządzeniami dylatacyjnymi, drenów 
podłużnych za krawężnikiem oraz krótkich odcinków drenów poprzecznych w podlewce pod 
krawężnikiem. Rodzaj zastosowanego drenu powinien zostać określony w dokumentacji projektowej 
lub/i ST. 
5.3. Wykonanie odwodnienia izolacji 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
 • roboty przygotowawcze, 
 • montaż sączków, 
 • wykonanie drenu z prefabrykatów, 
 • wykonanie drenu z grysu jednofrakcyjnego, 
 • roboty wykończeniowe. 
5.4. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazań 
Inżyniera: 
 • ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
 • określić kolejność, sposób i termin wykonania robót, 
 • wytyczyć przebieg drenów i lokalizację sączków, 
 • dokładnie oczyścić (odpylić) powierzchnię izolacji przed ułożeniem drenów. 
5.5. Montaż sączków 
Sączki należy umieścić przed betonowaniem płyty pomostu i tak ustabilizować, by w czasie 
betonowania i wibrowania betonu nie zmieniły swego położenia. 
W przypadku ustroju niosącego wykonanego z elementów prefabrykowanych, sączki należy osadzać w 
otworach wykonanych w wytwórni specjalnie dla tego celu. W tym przypadku sączek należy wklejać w 
płytę pomostu stosując zaprawy bezskurczowe o właściwościach podanych w pkcie 2.2.5. Podczas 
wykonywania robót należy przestrzegać zalecanych przez producenta proporcji mieszania suchej 
zaprawy z wodą zarobową spełniającą wymagania PN-EN 1008:2004 [5] oraz przepisów bhp: 
 •  podczas pracy należy stosować buty, rękawice i okulary ochronne, 
 • jakiekolwiek zanieczyszczenia skóry lub oczu należy natychmiast przemyć dużą ilością wody. 
Zaprawę należy układać warstwami o grubości podanej przez producenta. Świeżo nałożoną zaprawę 
należy chronić przed działaniem wody przez pierwsze 8 h, zgodnie z zaleceniami producenta. Przed 
osadzeniem sączka korzystne jest wywiercenie w skrzydełkach stabilizujących otworów o średnicy co 
najmniej 10 mm. Otwory te służą do stabilizacji sączka przez przywiązanie go do zbrojenia płyty 
pomostu, lub w przypadku osadzenia go w otworze wywierconym w betonie — do zwiększenia 
przyczepności sączka do zaprawy wklejającej i zapobiegania pękaniu zaprawy w miejscach 
usytuowania skrzydełek stabilizujących. 
Sączek należy osadzać co najmniej 3 mm poniżej górnej powierzchni płyty w miejscu jego osadzenia, 
przy czym należy zapewnić łagodne przejście z poziomu płyty pomostu na poziom krawędzi lejka 
spustowego. 
Połączenie lejka spustowego z rurką odpływową powinno zapewniać szczelność, np. za pomocą kleju 
należącego do systemu lub innego zalecanego przez producenta. 
W przypadku renowacji lub modernizacji systemu odwodnienia, sączek należy osadzać w nie 
uszkodzonym betonie płyty pomostu. Jeżeli beton ten nie odpowiada wymaganiom dla betonu 
mostowego, należy go uprzednio naprawić specjalnymi zaprawami przeznaczonymi do tego celu. 
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Po ułożeniu betonu płyty pomostu należy sprawdzić drożność rurki, usunąć ewentualne 
zanieczyszczenia. Izolację płyty pomostu należy ułożyć na górnej powierzchni kołnierza sączka, ale pod 
sitkiem. Przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni należy wypełnić kołnierz sączka grysem 
jednofrakcyjnym otoczonym kompozycją epoksydową. 
Jeżeli tak wymaga dokumentacja projektowa sączki należy podłączyć do kolektora. Sposób 
podłączenia do kolektora przedstawi Wykonawca w projekcie roboczym odwodnienia, w zależności od 
przyjętego rozwiązania kolektora. Sposób włączenia sączków do kolektora powinien uniemożliwiać 
wypływ wody na teren pod obiektem. 
5.6. Układanie drenów z grysów 
5.6.1. Przygotowanie koryta pod dren 
Dren wykonuje się w korycie wykonanym w warstwie wiążącej nawierzchni. Koryto wykonuje się 
poprzez: 
 • pozostawienie desek w trakcie wykonywania nawierzchni, 
 • wycięcie i odkucie zawałowanej nawierzchni. 
Wymiary koryta powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Jeżeli wymiary te nie zostały 
określone, to minimalne wymiary koryta wynoszą 15 x 5 cm. 
5.6.2. Przygotowanie i ułożenie mieszanki mineralno-żywicznej 
Żywicę i utwardzacz należy wymieszać w stosunku określonym przez producenta, za pomocą 
mieszadła zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej. Przygotowanej żywicy nie można 
przechowywać, lecz należy ją natychmiast wymieszać z kruszywem. 
Kruszywo należy wymieszać z żywicą narzędziami ręcznymi w taczkach lub małej betoniarce. Żywicy 
powinno być tyle, aby całkowicie otoczyła ziarna kruszywa, ale nie więcej. Przeciętna ilość żywicy to 1,5 
÷ 2 % masy kruszywa. 
Temperatura przygotowanej mieszanki powinna wynosić +10°C ÷ +15 °C. Masa drena żowa powinna 
być wbudowywana w czasie max. 30 min. od momentu dodania utwardzacza do żywicy (chyba, że 
producent żywicy podaje inaczej). 
Bezpośrednio po wymieszaniu masę drenażową należy wbudować. Nie należy jej mocno 
zagęszczać, a jedynie wyrównać jej górną powierzchnię. Czas twardnienia masy, w zależności od 
temperatury otoczenia, wynosi 12 ÷ 24 godziny. 
Masę asfaltową nawierzchni należy układać bezpośrednio na drenaż po całkowitym jego 
stwardnieniu. 
5.7. Zasady bhp 
Pracownicy stykający się bezpośrednio z żywicami powinni stosować okulary i ubrania ochronne, kaski, 
czapki, rękawice gumowe. W przypadku kontaktu żywicy ze skórą lub oczami należy natychmiast je 
przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
Podczas pracy należy bezwzględnie zaniechać palenia tytoniu i spożywania posiłków. Stwardniała 
żywica jest całkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. Szkodliwe w zetknięciu ze skórą są jej składniki. 
5.8. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy 
obiektu i roboty porządkujące. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Elementy składowe sączka powinny być dostarczone przez producenta jako zestaw gotowy do montażu 
po odpowiednim przygotowaniu. Kontrola wykonania materiałów składowych odwodnienia izolacji w 
wytwórni spoczywa na producencie. Protokoły kontroli materiałów powinny być dostarczone na budowę 
łącznie z materiałami. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 • uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, protokoły kontroli i 
odbioru w wytwórni itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej 
specyfikacji, 
 • ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w pkcie 2 lub przez Inżyniera, 
 • skontrolować stan płyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robót 
Kontrola robót powinna obejmować: 
 • sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, STWiORB i projektem roboczym 
odwodnienia, 
 • sprawdzenie materiałów, 
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 • sprawdzenie prawidłowości osadzenia sączków, 
 • sprawdzenie prawidłowości ułożenia drenażu, 
 • sprawdzenie sprawności całego odwodnienia izolacji. 
6.3.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonanych elementów 
odwodnienia z dokumentacją projektową, STWiORB i projektem roboczym odwodnienia. 
6.3.2. Sprawdzenie materiałów 
Kontrola materiałów powinna być oparta na atestach i certyfikatach producenta potwierdzających 
zgodność ich właściwości z aprobatami technicznymi, STWiORB i pktem 2. 
6.3.3. Sprawdzenie prawidłowości osadzenia sączków 
Rzędne sączków nie powinny różnić się od projektowanych o więcej niż 2 mm Odchylenie od 
projektowanego położenia sączka w płaszczyźnie poziomej nie powinno przekraczać 5 mm. 
Izolacja powinna być dokładnie przyklejona do kołnierza sączka. 
6.3.4. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia drenażu 
Odchylenia ułożenia drenażu podłużnego i poprzecznego w planie od projektowanego nie powinny 
przekraczać 1%. 
W przypadku drenu prefabrykowanego należy skontrolować prawidłowość wprowadzenia go do wnętrza 
sączka oraz mocowanie drenu do izolacji. 
Prawidłowo wykonany dren z grysu powinien charakteryzować się dużą ilością wolnych przestrzeni 
umożliwiających szybkie odprowadzenie wody i pary wodnej. Poszczególne ziarna kruszywa powinny 
być sklejone żywicą w stopniu uniemożliwiającym ich rozdzielenie przy użyciu siły rąk. Niedopuszczalne 
są jakiekolwiek wycieki żywicy z masy drenażowej. Wymiary poprzeczne drenów nie powinny różnić się 
od projektowanych o więcej niż 2 mm 
6.3.5. Sprawdzenie sprawności systemu odwodnienia 
Sprawdzenie sprawności systemu odwodnienia odbywa się przez wlanie wody do drenu podłużnego. 
Czynność ta umożliwi sprawdzenie drożności drenu i sączków. Należy skontrolować, czy nie występuje 
zamakanie konstrukcji w miejscu zamontowania sączka. 
 
7.  Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 
• m (metr) drenażu z elementów prefabrykowanych lub z grysu jednofrakcyjnego, 
• szt (sztuka) sączka. 
 
8.  Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Odbiór robót przeprowadza się w oparciu o pozytywne wyniki badań wg punktu 6 niniejszej Specyfikacji 
oraz zgodność z Dokumentacją Projektową i Katalogiem Detali Mostowych. 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 • oczyszczenie powierzchni izolacji, 
 • ułożenie drenów podłużnych i poprzecznych, 
 • zamontowanie sączka. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
oraz niniejszej STWiORB. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa osadzenia 1 szt sączka obejmuje: 
 • prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 • oznakowanie robót, 
 • dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 • montaż i ustabilizowanie sączków w ustroju niosącym, 
 • ewentualne uszczelnienie zaprawą niskoskurczową, w przypadku montażu sączków w otworach 
wykonanych w płycie pomostu, 
 • montaż kształtek i połączenie sączka z kolektorem, 
 • wykonanie badań, 
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 • uporządkowanie miejsca robót. 
Cena wykonania 1 m drenu z grysu obejmuje: 
 • prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 • oznakowanie robót, 
 • dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 • wykonanie masy drenażowej, 
 • wycięcie koryta w warstwie wiążącej nawierzchni lub ułożenie deskowania, 
 • ułożenie masy drenażowej, 
 • wykonanie badań, 
 • oczyszczenie miejsca robót. 
W skład ceny jednostkowej każdego z elementów wchodzi również wykonanie projektu roboczego 
odwodnienia. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST i niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
 • roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 • prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 
W wycenie pozycji należy ująć wszystkie niezbędne materiały oraz czynniki do wykonania robót. 
 
10.  Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
3. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe — Pakowanie, przechowywanie, transport 
4. PN-BN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów 
5. ISO 527-2 Plastics-Determination of tensile properties. Part 2: Test conditions for 
moulding and extrusion plastics (Tworzywa sztuczne — Określenie 
własności wytrzymałościowych przy rozciąganiu. Część 2: Warunki 
przeprowadzania badań prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych) 
6. DN 53505 Priifung von Kautchuk und Elastomeren — ffirteprilfung nach Shore A und 
Shore D (Badanie gumy i elastomerów — Badanie twardości metodą Shore 
A i D) 
7. PN-87/C-89004Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie 
8. PN-93/C-89218Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów 
10.2. Inne 
1. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-23. Oznaczenie odporności na wysoką temperaturę drenów o 
szkielecie z polietylenu z filtrem poliestrowym 
2. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-24. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie elementów o 
strukturze komórkowej wykonanych z elastomerów lub tworzyw sztucznych 
3. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-11. Oznaczanie odporności na wysoką temperaturę tworzywa 
sztucznego przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektów mostowych 
4. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-12. Oznaczanie odporności na niską temperaturę 
tworzywa sztucznego przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektów mostowych 
5. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-14. Oznaczanie odporności na media chemiczne 
tworzywa sztucznego przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektów mostowych 
6. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3. Badanie przyczepności powłoki (lub wyprawy) ochronnej 
do betonu — Metoda „pull-off' 
7. Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97. Badanie skurczu i pęcznienia zapraw modyfikowanych 
8. Procedura badawcza IBDiM nr SO-3. Badanie mrozoodporności zapraw modyfikowanych 
9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 
63, poz. 735) 
10. Katalog detali mostowych. GDDKiA-BPBDiM „Transprojekt" Warszawa, 2002 r. 
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M-23.05.01.87 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 
poprzez malowanie farbami na bazie żywic EP i PUR  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z nakładaniem powłok malarskich na stalowe elementy konstrukcji mostu dla zadania : 
„Remont obiektów mostowych na terenie Nowego Sącza” .  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

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

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy pokrywaniu powłokami malarskimi 
konstrukcji stalowych i obejmują:  

- przygotowanie powierzchni do malowania;  

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stali poprzez metalizację natryskową,  

- zabezpieczenie styków montażowych i miejsc uszkodzeń w czasie transportu lub montażu na 
budowie zestawem farb (grunt + międzywarstwa + nawierzchnia);  

- zabezpieczenie konstrukcji (styki i miejsca uszkodzeń transportowych i montażowych) farbą 
nawierzchniową.  

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".  

Aklimatyzacja (sezonowanie) powłoki – stabilizacja powłoki malarskiej w celu uzyskania przez nią 
zakładanych właściwości użytkowych.  

Czas przydatności wyrobu do stosowania – czas, w którym materiał malarski po zmieszaniu 
składników nadaje się do nanoszenia na podłoże.  

Farba – wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim 
funkcję ochronną.  

Farba do gruntowania przeciwrdzewna – farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące 
zdolności zapobiegania korozji metali dzięki zawartości w powłoce składników hamujących procesy 
korozji podłoża.  

Malowanie nawierzchniowe – naniesienie farby nawierzchniowej na warstwę gruntującą lub 
międzywarstwę w celu uszczelnienia i uodpornienia ich na występujące w atmosferze czynniki 
agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.  

Temperatura punkt rosy – temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan 
nasycenia. Po obniżeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu poniżej temperatury punktu 
rosy następuje wykraplanie się wody zawartej  w powietrzu.  

Rozcieńczalnik – lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkości do wartości 
przewidzianej dla danego wyrobu.  

Zabezpieczenie antykorozyjne – wszelkie celowo zastosowane środki zwiększające odporność 
obiektu lub jego elementu na działanie korozji.   
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" .  

2.MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 
2. Stosowane materiały powinny posiadać aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów 
zgodnie  z pkt. 2.1. STWiORB D-M-00.00.00.  

  
2.2. Wymagania formalne  

Doboru zestawu pokryć malarskich dokonuje Projektant. Projektuje się następujące zestawy 
malarskie:   

  

Rodzaj zabezpieczenia  
Stopnie 

czystości  Warstwy zabezpieczenia  

  W WYTWÓRNI  

Zabezpieczenie 
antykorozyjne powierzchni 
stali  

Sa 3  

metalizacja natryskowa: cynk (Zn) gr 160μm,  
doszczelnienie: powłoka epoksydowo-poliuretanowa gr. 
20μm, międzywarstwa: powłoka epoksydowo-
poliureanowa gr. 80μm  

  NA BUDOWIE  
Naprawa uszkodzeń  
transportowych i 
montażowych  

St3  
grunt: epoksydowy wysokocynkowy gr. 160μm  
międzywarstwa: powłoka poliuretanowo-epoksydowa gr. 
80μm   

Warstwa nawierzchniowa  
nie  

wymaga  
nawierzchnia poliuretanowa gr. 80μm  

  

Wykonawca może zmienić zestaw pokryć malarskich po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 
Zestaw ten jednak musi być uzgodniony z Projektantem pod względem jego zgodności z założeniami 
projektowymi. Dobrany zestaw pokryć winien:  

- posiadać Aprobatę Techniczna IBDiM,  

- odpowiadać warunkom niniejszej 

STWiORB, -  uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru.  

Wszystkie powyższe farby muszą być czasowo odporne na działanie temperatury w suchej 
atmosferze minimum 1500 C a  w wilgotnej (konsolidacja pary wodnej przy gwałtownym ochłodzeniu) 
minimum 500 C.  

Pozostałe własności farb zgodnie z kartami technicznymi produktów sporządzonymi przez ich 
Producenta. Karty te należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru przy uzyskiwaniu  akceptacji dla 
proponowanego zestawu malarskiego.  

2.4. Wymagania dla kompletnej powłoki zestawu antykorozyjnego   
  

Lp.  Właściwości  Jednostki  Wymagania  Badania wg  
1.  Grubość suchej powłoki  μm  260  PN-C-81515:1993 

[2.] 



 

89 
 

2.  Przyczepność farby gruntującej 
do podłoża  

stopień  1  PN-C-81531:1980 
[4.] 
p. 1.2.1.  

3.  Przyczepność międzywarstwy  stopień  1-2  PN-C-81531:1980 
[4.] 
p. 1.2.1.  

4.  Przyczepność zestawu  stopień  1-2  PN-C-81531:1980 
[4.] 
p. 1.2.1.  

5.  Przyczepność zestawu po 
badaniach korozyjnych  

stopień  2  PN-C-81531:1980 
[4.] 
p. 1.2.1.  

6.  Odporność w zanurzeniu w 
wodzie destylowanej – cykle 
mokro/suche 16h/8 h  

-    Procedura IBDiM  

  powłoka z nacięciem1)   -    
  powłoka bez nacięcia    50 cykli powłoka bez 

zmian2) 
  
  

7.  Odporność w zanurzeniu 
kwaśnym deszczu – cykle 
mokro/suche 16h/8 h  

-    Procedura IBDiM  

  powłoka z nacięciem1)   -    
  powłoka bez nacięcia    50 cykli powłoka bez 

zmian2) 
  
  

8.  Odporność w komorze solnej:  -    PN-C-81523:1988 
[6.] 

  powłoka z nacięciem1)        
 czas obciążenia 

dopuszczalne odległości od 
rysy:  
- korozja  
- pęcherze  

 1440 h powłoka 
bez zmian2) 

3 mm  
8 mm  

 

9.  Odporność w komorze UV  -    PN-C-81548:1993 
[7.] 

  powłoka z nacięciem1)   -    
  powłoka bez nacięcia    500 h dop. 

nieznaczna zmiana 
barwy oraz  

zmiana połysku do  
50%3)kredowanie 
max 2 stopień 4) 

  

10.  Wartość rezystancji powłok 
mierzona metodą spektroskopii 
impedancyjnej po badaniach 
korozyjnych wg punktów 1-3  

-    Procedura IBDiM  

  powłoka z nacięciem1)   -    
  powłoka bez nacięcia    obniżenie rezystancji 

powłoki o max. 20%  
jednak do wartości 
nie mniejszej niż 

108Ωcm2 

  

11.  Odporność na zmienne 
temperatury od –250 C do + 550 
C  

-  300 cykli po 4 h 
powłoka bez zmian2) 

PN-C-81556:1988 
[9.] 
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2.5. Wymagania szczegółowe  

Preparaty stosowane na powłoki nawierzchniowe powinny gwarantować możliwość nanoszenia 
jednorazowo warstwy o grubości 80 μm w stanie suchym.  

Podczas przygotowania produktu należy ściśle stosować się do zaleceń producenta i danych 
zawartych w kartach technicznych poszczególnego produktu oraz przestrzegać warunków jego użycia. 
Na każdym opakowaniu dostarczonej farby muszą być wszystkie napisy po polsku. Farby należy 
przechowywać w warunkach i okresach czasu określonych przez producenta.  

Z uwagi na to, że są to farby dwuskładnikowe należy ściśle przestrzegać i kontrolować podane przez 
producenta warunki mieszania i czasy przydatności do użycia po zmieszaniu. Na pojemniku ze 
zmieszaną farbą musi być umieszczona na widocznym miejscu godzina, w której upływa czas 
przydatności farby do użycia po wymieszaniu.  

2.6. Składowanie materiałów  

Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone 
budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym  magazynów 
materiałów łatwo palnych zgodnie z normą PN-89/C-81400 [1.].  

Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić od +50 C do + 250 C.  

3.Sprzęt  

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu   

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". Roboty 
można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

  

3.2. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji  
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo – 
ściernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt do czyszczenia oraz 
przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewniać strumień odoliwionego i 
suchego powietrza  

3.3. Sprzęt do malowania  

Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z  kartami technicznymi produktów, instrukcjami 
nakładania farb dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi się przede wszystkim do 
metod aplikacji  i parametrów technologicznych nanoszenia. Podane w kartach technicznych typy 
pistoletów i pomp nie mają charakteru obligatoryjnego i mogą być zastąpione sprzętem o zbliżonych 
właściwościach technicznych dostępnym w kraju. Rodzaj użytego sprzętu powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Prawidłowe ustalenie parametrów malowania należy 
przeprowadzić na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  

4.Transport  

4.1. Warunki ogólne transportu  

Ogólne warunki transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".  

4.2. Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników.  

Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbyć się  z zachowaniem odpowiednich 
przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w PN-89/C-81400 [1.].  

5.Wykonanie robót  

5.1. Ogólne warunki wykonania  

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonane pokrywanie powłokami malarskimi.  
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5.2. Zakres wykonywanych robót 
Zakres wykonania robót obejmuje:  

−  zapewnienie niezbędnych czynników produkcji;  
−  oczyszczenie konstrukcji do odpowiednich stopni czystości;  
−  wytworzenie w wytwórni, czyszczenie elementów do stopnia czystości Sa 3 i zabezpieczeniem 

antykorozyjnym przez metalizację natryskową cynkiem (Zn) gr 160 μm i doszczelnienie 
powłoką epoksydowo-pouliretanową gr. 20 μm i międzywarstwową powłoką epoksydowo-
pouliretanową  gr. 80μm blachownicy  

−  dostarczenie na budowę elementów;  
−  montaż;  
−  naprawa uszkodzeń transportowych i montażowych (oczyszczenie konstrukcji do stopnia 

czystości St3; grunt epoksydowy wysokocynowy gr 160μm; międzywarstwowa powłoka 
epoksydowo-pouliretanową gr. 80μm)  

−  zabezpieczenie antykorozyjne końcowe (warstwa nawierzchniowa o grubości 80 μm)  
  

5.2.1. Przygotowanie powierzchni do malowania  

Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić do stopnia czystości Sa3. Oczyszczenie 
polega na usunięciu z powierzchni stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów, 
smarów, kurzu, pyłu, wilgoci i resztek z procesu spawania.  Podstawową czynnością jest usunięcie 
zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać metodą strumieniowo – ścierną (piaskowanie lub śrutowanie). 
Przedtem należy jednak usunąć z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (tłuszcze, 
smary) – zaleca się używanie do tego celu rozcieńczalników, dopuszczając używanie innych środków 
o podobnej skuteczności. Należy stosować takie parametry obróbki strumieniowo – ściernej, żeby 
uzyskać chropowatość powierzchni Ry5 (Rz) = 25 –75 μm.  Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych 
powierzchni bezpośrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek  z włosia lub przy pomocy 
przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza bądź przy pomocy odkurzaczy 
przemysłowych. W miejscach spoin w celu usunięcia topnika po spawaniu, wyprysków  i wygładzenia 
ostrych krawędzi należy wykonać szlifowanie. Przygotowanie powierzchni stali do malowania musi być 
zgodne z normą PN-ISO/8501 [13.].Oczyszczone powierzchnie należy pokryć farbą do gruntowania 
nie później niż po upływie 3 godzin od czyszczenia. Dla nowych konstrukcji wymagane jest 
oczyszczenie powierzchni do stopnia czystości Sa3 wg ISO 8501 [13.]. Sposób czyszczenia 
pozostawia się do uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia 
czystości i być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ma prawo dokonania 
odbioru oczyszczanych powierzchni i wyrażenia zgody na nanoszenie powłoki malarskiej.  

5.2.2. Nanoszenie powłok malarskich  

Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów. Inspektor Nadzoru 
może zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w 
celu oceny ich jakości, przyczepności do podłoża, bądź przydatności zaproponowanych przez 
Wykonawcę technik nanoszenia powłok i eliminacji technik nie gwarantujących odpowiedniej jakości 
robót.  

5.2.2.1. Warunki wykonywania prac malarskich  

Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a także temperatura i 
wilgotność względna powietrza powinny odpowiadać warunkom podanym w kartach technicznych 
poszczególnych produktów. Zwraca się uwagę na zróżnicowaną tolerancję poszczególnych 
produktów, na wilgotność powietrza oraz temperaturę powietrza i malowanej konstrukcji. Nie wolno 
prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły i w czasie występowania rosy – temperatura 
powinna być wyższa o co najmniej 30  od temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosić powłok 
malarskich na nasłonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze (40 Beauforta). 
Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi +100 C  do +250C. Należy przestrzegać warunku, 
by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. 
Należy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw  

5.2.2.2. Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu.  
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Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin przydatności do 
aplikacji. Inspektor Nadzoru może zalecić wykonanie badań kontrolnych wybranych lub pełnych, 
przewidzianych w zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod przewidzianych w 
odpowiednich normach.  

Każdy materiał powłokowy należy przygotować do stosowania ściśle wg procedury podanej we 
właściwej dla danego materiału karcie technicznej. W ogólnym ujęciu na procedurę tą składają się: 
mieszanie zawartości poszczególnych opakowań w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze sobą w 
określonych proporcjach i określony sposób poszczególnych składników (opakowań), dodawanie 
rozcieńczalnika o rodzaju i w ilościach dostosowanych do metody aplikacji (i ewentualnie do 
temperatury otoczenia).  

Zaleca się używanie mieszadeł mechanicznych.  

Zwraca się uwagę, że wytypowane w niniejszej STWiORB farby są chemoutwardzalne i w związku z 
tym mają ograniczoną żywotność po wymieszaniu składników. Dlatego należy bezwzględnie 
przestrzegać zużywania całej przygotowanej do stosowania ilości farb w okresie, w którym zachowuje 
ona swoją żywotność.  

Sprzęt do malowania (pistolety natryskowe, pompy, węże, pędzle) należy myć bezpośrednio po użyciu 
stosując rozcieńczalniki zalecane przez producentów farb.  

5.2.2.3. Gruntowanie i nakładanie międzywarstwy  

Farby do gruntowania należy nanosić w sposób określony w kartach technicznych odpowiadający tym 
farbom. Szczególna uwagę należy poświęcić starannemu zagruntowaniu spoin i krawędzi z tym, że 
krawędzie przewidziane do wykonania spoin nie powinny mieć powłoki malarskiej w pasach o 
szerokości 50 mm. Pasy te na okres transportu i składowania konstrukcji powinny być zabezpieczone 
spawalnym gruntem ochrony czasowej zapewniający ochronę na okres do 12  miesięcy. Grunt ten 
musi być kompatybilny z innymi stosowanymi gruntami.  

Nanoszenie następnej warstwy – międzywarstwy epoksydowej może się odbywać po upływie 
wymaganego podanego przez producenta dla danego gruntu czasu do nakładania następnej powłoki. 
Czas ten zależy głównie od temperatury i wilgotności w zależności od stosowanych preparatów.  

5.2.2.4. Nanoszenie farb nawierzchniowych  

Farby nawierzchniowe należy nanosić na konstrukcje już pokryte gruntem i międzywarstwą. 
Powierzchnia nowych elementów po transporcie i składowaniu musi zostać oczyszczona. Jeżeli został 
przekroczony okres, jaki producent farb przewiduje pomiędzy nakładaniem międzywarstwy a 
nakładaniem nawierzchniowej farby należy przeprowadzić zalecane przez niego przygotowanie 
powierzchni np. przez umycie powierzchni odpowiednim rozcieńczalnikiem. Farby nawierzchniowe 
należy nanosić w sposób określony w kartach technicznych, odpowiadających tym farbom.  

  

5.2.2.5. Malowanie konstrukcji w miejscach styku  

Malowanie spoin po ich wykonaniu wymaga bardzo starannego oczyszczenia przylegających 
powierzchni stalowych. Szwy spawalnicze należy wyrównać przez oszlifowanie i natychmiast po 
oczyszczeniu nałożyć warstwę farby do gruntowania, a następne warstwy nanosić wg zasad niniejszej 
STWiORB.  

5.2.3. Użytkowanie powłok malarskich  
Konstrukcjom zagruntowanym należy w czasie ich składowania zapewnić odpowiednie warunki, 
chroniąc od opadów atmosferycznych, kurzu i brudu. Powłoki malarskie winny być chronione w czasie 
transportu elementów przez odpowiednie przekładki z gumy lub filcu, a elementy muszą być 
odpowiednio mocowane. Elementy konstrukcyjne powinny być zaopatrzone w uchwyty ułatwiające 
załadunek i rozładunek. Nie dopuszcza się składowania elementów konstrukcji bezpośrednio na ziemi, 
winny być składowane na podkładkach z drewna, stali lub betonu, co najmniej 300 mm nad poziomem 
terenu.  

Elementy zagruntowane można transportować po całkowitym wyschnięciu powłoki.  
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Nanoszenie betonu na elementy lub układanie prefabrykatów, bądź asfaltu lanego, może mieć miejsce 
dopiero po okresie aklimatyzacji (sezonowaniu) powłoki.  

5.3. Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duże zagrożenie dla 
zdrowia pracowników, należy więc przestrzegać poniższych zaleceń odnośnie wykonywanych prac:  

- czyszczenie strumieniowo – ścierne  powinno odbywać się w zamkniętych pomieszczeniach 
obsługiwanych z zewnątrz. Gdy odbywa się ono z udziałem pracownika, to należy go zaopatrzyć w 
pyłoszczelny skafander z doprowadzeniem i odprowadzeniem powietrza. Przy śrutowaniu 
pracownik winien mieć kask dźwiękochłonny, a przy czyszczeniu szczotkami okulary ochronne,  

- przy pracach związanych z transportem, przechowywaniem i nakładaniem materiałów malarskich 
należy przestrzegać zasad higieny osobistej a w szczególności nie przechowywać żywności i 
ubrania w pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy, nie spożywać posiłków w 
miejscach pracy, ręce myć w przypadku zabrudzenia farbą tamponem zwilżonym w rozcieńczalniku, 
a po jego odparowaniu wodą z mydłem, skórę rąk i twarzy posmarować przed pracą odpowiednim 
kremem ochronnym.  

6.Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".   

6.2. Sprawdzenie jakości materiałów  

Ocena materiałów winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiązany przedstawić 
Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu, a na życzenie Odbiorcy farb do gruntowania 
zaświadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badań pełnych danego materiału.  

W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawić własne badania wykonane zgodnie z 
metodami badań określonymi w normach przedmiotowych i w zakresie badań uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru.  

6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do gruntowania  

Ocenę przygotowania powierzchni stali do gruntowania przeprowadza się w oparciu o PN-ISO 8501 
[13.] oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktów wymienionych w niniejszej 
STWiORB. Polega ona na wizualnej ocenie stopnia czystości i chropowatości powierzchni stali oraz 
ocenie stanu powierzchni (suchość, brak zapyleń i zanieczyszczeń olejami i smarami, brak rdzy 
nalotowej). Ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później 
niż po 3 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem. Ocenę wymaganego stopnia 
czystości przeprowadza się w oparciu o PN-ISO 8503 [14.] 

6.4. Kontrola nakładania powłok  

Kontrola nakładania powłok winna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu, techniki 
nakładania materiałów i stosowania parametrów technologicznych oraz przestrzenia zaleceń 
dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok a także 
przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok.  

Inspektor Nadzoru może zalecić pomiar w czasie nanoszenia grubości mokrych powłok 
poszczególnych warstw wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok 
malarskich.  

6.5. Sprawdzenie jakości wykonanych powłok  

Ocenę jakości wykonanych powłok wykonuje się po zagruntowaniu przed wysyłką elementów 
konstrukcji na budowę oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Ocenę dokonuje się pod katem 
grubości porowatości i przyczepności pokrycia oraz wyglądu powłoki malarskiej. Badania 
przeprowadza się na powłokach suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych). Grubość powłoki 
winna być zgodna z projektowaną. Mierzy się ją przy pomocy metod nieniszczących, przy pomocy 
przyrządów magnetyczno – indukcyjnych, zgodnie z PN-93/C81515 [2.] lub innych zapewniających 
dokładność + 10%. Pomiar należy wykonać w co najmniej 7 punktach konstrukcji, a za wynik 
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ostateczny pomiaru należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników uzyskanych z 5 pomiarów, po 
odrzuceniu 2 najwyższych odczytów z 7 pomiarów. Średnia ta nie może wynosić mniej niż 90% 
grubości ustalonej dla danej powłoki. Dodatkowo wymaga się aby nie było odczytów grubości niższych 
niż 75% grubości nominalnej.  

Badanie porowatości należy  przeprowadzić za pomocą poroskopu wg PN-82/C-81544 [10.].  

Badanie przyczepności pokryć malarskich należy przeprowadzić wg PN-88/C-81531 [4.].  

Powłoka uszkodzona w miejscach wykonywania oznaczeń powinna być naprawiona (pędzlem, z 
zastosowaniem farb wg niniejszej specyfikacji).  

Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 
W  z odległości 30-40 cm od powierzchni.  

Warstwy gruntowe nie powinny mieć pomarszczeń i zacieków oraz wygląd matowy.  

Warstwy nawierzchniowe powinny mieć powierzchnię gładką bez pomarszczeń, zacieków i 
chropowatości. Powłoka nie może odstawać od podłoża i mieć wtrącenia ciał obcych.  

7.Obmiar robót  

Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy kompletnej powłoki antykorozyjnej.  

8.Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Roboty objęte niniejszą STWiORB podlegają odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.  

9.Podstawa płatności  

Płaci się za wykonaną i odebrana ilość metrów kwadratowych powłoki malarskiej wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje:  

- zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji;  
- wykonanie niezbędnych projektów technologicznych,  
- wykonanie oznakowania robót wraz z ich utrzymaniem i rozbiórką,  
- budowa dróg technologicznych wraz z utrzymaniem i rozbiórką,  
- przygotowanie, utrzymanie i rozbiórka niezbędnych placów składowych,  
- czyszczenie konstrukcji;  
- wykonanie powłok na powierzchniach przewidzianych w Dokumentacji Projektowe z 

zastosowaniem pokryć malarskich zgodnych z warunkami niniejszej STWiORB i 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru;  

- wykonanie niezbędnych rusztowań wiszących i stojących i ich przekładanie wraz z rozbiórka po 
wykonaniu prac;  

- wykonanie prac zabezpieczających z wózków i rusztowań;  
- przeprowadzenie badań przewidzianych w niniejszej STWiORB;  
- dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw między 

poszczególnymi operacjami (warstwami);  
- zabezpieczenie wykonywanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami opadów 

atmosferycznych, zanieczyszczeń oraz oddziaływania przejeżdżających pojazdów;  
- demontaż rusztowań i usunięcie ich poza pas drogowy;  
- zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich i składowania 

dostarczonych z wytwórni elementów konstrukcji;  
- zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;  
- ochrona urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania;  
- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót na środowisko, 

przechodniów  i użytkowników tras komunikacyjnych w obrębie prowadzenia robót;  
- wykonanie ekranów zabezpieczających;  
- wykonanie próbnych powłok malarskich;  
- uporządkowanie miejsca pracy;  
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- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.  
  
W cenie jednostkowej mieści się również koszt opracowania projektu niezbędnych dla prowadzenia 
robót rusztowań, pomostów i ekranów zabezpieczających.  

10.Przepisy związane  

[1.]  PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.  

[2.]  PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.  

[3.]  PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki  

[4.]  PN-88/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej.  

[5.]  PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny przyczepności  

[6.]  PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły solnej.   

[7.]  PN-93/C-81548 Wyroby lakierowe. Badanie powłok na działanie czynników 
atmosferycznych.  

[8.]  PN-EN ISO 11341:2005 Farby i lakiery - Sztuczne warunki atmosferyczne i ekspozycja na 
sztuczne promieniowanie - Ekspozycja na filtrowane promieniowanie lampy ksenonowej 
łukowej  

[9.]  PN-88/C-81556 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie 
zmiennych preparatów.  

[10.]  PN-82/C-81544 Wyroby lakierowe. Określenie stopnia zniszczenia pokryć w wyniku 
działania czynników atmosferycznych.  

[11.]  PN-93/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw.  

[12.]  BN-87/4258-01 Wyroby ścierne. Ścierniwo z żużli pomiedziowych.  

[13.]  PN-ISO 8501 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i pochodnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni.  

[14.]  PN-ISO 8503 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i pochodnych 
produktów.  

Charakterystyka chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo – ściernej.  
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M-19.01.04a BALUSTRADY Z PŁASKOWNIKÓW NA OBIEKTACH 
MOSTOWYCH. 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z montażem stalowych balustrad mostowych . 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1, które zostaną wykonane w ramach Zamówienia Publicznego 
wymienionego w ST D-M-U.00.00.00. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjidotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem montażu typowych balustrad stalowych z płaskowników na ustrojach 
niosących obiektów inżynierskich. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” *1+ pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” *1+, pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymaganiadotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STD-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” *1+ pkt 2. 
2.2. Konstrukcja balustrady  
Przedmiotem niniejszej ST jest typowa balustrada z płaskowników wykonana wg Katalogu detali 
mostowych, GDDKiA, Warszawa 2002, 2004 [16].Wysokośd balustrady powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową i powinna wynosid:–1100 mm -przy chodnikach dla pieszych,–1200 mm -
przy ścieżkach rowerowych,–1300 mm -nad liniami kolejowymi z ruchem pieszych na obiekcie. 
2.3. Materiały do wykonania balustrady 
Materiały do wykonania robót powinny byd zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST. 
2.3.1. Profile do wykonania balustrady 
Zgodnie z Katalogiem Detali mostowych, 
profile do wykonania balustrady to:–poręcz: płaskownik 100×12 mm,–słupki: płaskownik 100×12 mm 
(wysokośd zależna od wysokości balustrady),–szczeblinki: płaskownik 50×10×958 mm,–element 
poziomy: płaskownik 50×10 mm,–elementy dylatacyjne: blachy o wymiarach dostosowanych do 
przesunięcia. Profile powinny byd wykonane ze stali St3S wgPN-S-10052:1982 *4+ lub równoważnej 
wg PN-EN 10025-2 *3+. Wszystkie ostre krawędzie stalowe powinny byd zaokrąglone promieniem 2 
mm. 
2.3.2. Zakotwienia 
Słupki balustrady mogą byd kotwione we wnękach chodnika lub mocowane za pomocą kotew 
stalowych. Elementy zakotwieo powinny byd zgodne z dokumentacją projektową.W przypadku 
zastosowania rozwiązao konstrukcyjnych wg Katalogu *16+, zakotwienie słupka składa się z 
elementów podanych w punktach 2.3.2.1 i 2.3.2.2.2.3.2.1. Zakotwienie słupka we wnęce chodnika 
Elementy zakotwienia:a)element dociskowy: płaskownik 50×10×130 mm ze staliSt3S wgPN-S-
10052:1982 [4] lub równoważnej wg PN-EN 10025-2 *3+, przyspawany obustronnie do 
słupka,b)zaprawa niskoskurczowa do wykonania zalewki: zaprawa przygotowanaw wytwórni i 
dostarczana na budowę w postaci proszku, gotowa do użycia po rozmieszaniu z wodą w odpowiedniej 
proporcji.  
Zastosowana zaprawa powinna byd przez producenta przewidziana do stosowania na zalewki o 
grubości zgodnej z dokumentacją projektową. 
2.3.2.2. Zakotwienie za pomocą kotew stalowych 
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Elementy zakotwienia:  
a) Kotew:–blacha 12x14x160 mm ze stali St3S wgPN-S-10052:1982 *4+ lub równoważnej wg PN-EN 
10025-2:2007 [3],–pręty Æ 12 mm ze stali A-II lub A-IIIN wg PN-H-93215:1982 [5]. 
b)zalewka z zaprawy niskoskurczowej Jeżeli dokumentacja projektowa tak zakłada, elementy 
balustrad powinny być dodatkowo pokryte powłokami malarskimi. Na powierzchnie ocynkowane 
ogniowo należy stosowad jeden z systemów  
 
3. SPRZĘT3.1. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętuOgólne wymagania dotyczącesprzętu podano w STD-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” *1+, pkt  
3.3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Balustrady należy montowad ręcznie. Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponowad lekkim 
sprzętem -spawarką, sprzętem do prostowania elementów balustrady, sprzętem do malowania 
ręcznego lub natryskowego. Do przygotowania zaprawy niskoskurczowej należy stosowad mieszadło 
wolnoobrotowe. 
4. TRANSPORT4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportuOgólne wymagania dotyczące 
transportu podano w STD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” *1+, pkt4.4.2. Transport segmentów 
balustradyTransport segmentów balustrady może się odbywad dowolnymi środkami transportu z 
zachowaniem ogólnych warunków bezpiecznego transportu stalowych elementów konstrukcyjnych. 
Podzestawy balustrady na czas transportu należy stężyd np. za pomocą prętów Æ 10 mm 
przyspawanych spoinami punktowymi. Elementy nie powinny wystawad poza gabaryt środka 
transportu. W czasie transportu należy zwracad uwagę, aby nie została uszkodzona powłoka 
antykorozyjna. Stalowe elementy pokryte powłoką gruntującą powinny byd przechowywane w 
odpowiednich warunkach. Elementy zagruntowane, ale bez międzywarstwy powinny byd chronione 
przed wpływami temperatury. W trakcie transportu elementy te powinny byd zabezpieczone 
gumowymi lub filcowymi podkładkami przed obtarciami. Zagruntowane elementy powinny byd 
składowane na drewnianych, betonowych lub stalowych paletach z 30 cm prześwitem nad ziemią. 
Zagruntowane elementy mogą byd transportowane tylko po całkowitym wyschnięciu farby. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STD-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” *1+, pkt 5.  
5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien byd zgodny z dokumentacją projektową i ST. Podstawowe 
czynności przy wykonywaniu robót obejmują:-roboty przygotowawcze,-montaż balustrady, -roboty 
wykooczeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazao 
Inżyniera:-ustalid materiały niezbędne do wykonania robót,-określid kolejnośd, sposób i termin 
wykonania robót. 
5.4. Montaż balustrady 
5.4.1. Montaż balustrad ze słupkami mocowanymi we wnękach Kolejnośd montażu balustrad ze 
słupkami mocowanymi we wnękach obejmuje czynności:1) w płycie chodnika (przed jej 
betonowaniem) należy uformowad wnęki pod słupki balustrady. Wymiary wnęk powinny byd zgodne z 
dokumentacją projektową. W trakcie formowania wnęki należy wokół niej zamontowadi zastabilizowad 
spiralę (tak, aby nie przesunęła się w trakcie betonowania chodnika) oraz osadzid rurkę odsączającą, 
2)należy ustawid słupki podzestawów balustrady we wnękach i wyregulowad balustradę 
wysokościowo. Słupki, w swojej dolnej części musząbyd zaopatrzone w, przyspawane do nich,stalowe 
elementy dociskowe. Słupki muszą byd osadzone na głębokośd nie mniejszą niż 18 cm, 3)wokół 
słupka balustrady należy wykonad warstwę przesączającą, na wysokośd około 3,5 cm,4) resztę wnęki 
należy wypełnid zaprawą niskoskurczową i uformowad ją u góry wnęki tak, aby odpływ wody odbywał 
się na zewnątrz.Nawierzchnię epoksydową na chodniku należy wykonad po stwardnieniu zaprawy 
niskoskurczowej.  
5.4.2.Montaż balustrad ze słupkami mocowanymi za pomocą kotewKolejnośd montażu balustrad ze 
słupkami mocowanymi za pomocą kotew obejmuje czynności:  
1)w płycie chodnika, przed jej zabetonowaniem,należy osadzid blachy z kotwami i tak zastabilizowad, 
aby nie przesunęły się w czasie betonowania. Blachy powinny byd osadzone 35 mm poniżej poziomu 
chodnika, 
2)należy ustawid słupki i wyregulowad je wysokościowo, ewentualnie stosując kliny wyrównawcze, 
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3)przyspawad słupki do blach z kotwami, 
4)uzupełnid powłoki antykorozyjne uszkodzone w trakcie spawania,5)wnęki na słupki balustrady 
należy wypełnid zaprawą niskoskurczową.Nawierzchnię epoksydową na chodniku należy wykonad po 
stwardnieniu zaprawy niskoskurczowej.  
5.4.3.Zabezpieczenie antykorozyjne 
5.4.3.1. Ocynkowanie ognioweZabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego 
elementów stalowych zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000 *2+, zostanie wykonane w 
wytwórni. Na placu budowy, przed przystąpieniem do spawania należy usunąd powłokę cynku z 
obszaru spawania. Po zespawaniu wszystkich elementów należy w miejscu spawów uzupełnid ubytki 
ochrony antykorozyjnej przez ręczne nałożenie kilku warstw farby cynkowej, aż do uzyskania o 30 mm 
więcej niż grubośd pierwotnej powłoki. Należy również uzupełnid ubytki powłoki cynkowej powstałe w 
czasie transportu i montażu, zgodnie z zaleceniami Inżyniera. 
5.4.3.2. Malowanie 
Jeżeli dokumentacja projektowa tak podaje, elementy balustrady należy dodatkowo pokryd powłokami 
malarskimi. Powłoki cynkowe zanurzeniowe nie wymagają uszczelniania przed malowaniem, powinny 
byd jednak stosowane specjalne systemy malarskie, które mają dobrą przyczepnośd do tego typu 
powierzchni (wgtablicy 3).Czynności związane z malowaniem obejmują:a)Przygotowanie powierzchni 
ocynkowanej ogniowo do nakładania farbMiejsca uszkodzeo powłok metalowych należy zabezpieczad 
farbami, które są zawiesiną zmikronizowanego cynku w żywicy węglowodorowej (powyżej 99,5% wag. 
cynku w suchej powłoce).  
Zapewnienie trwałości powłok malarskich na powierzchniach ocynkowanych ogniowo można 
uzyskad:1)malując powierzchnię w wytwórni po usunięciu zanieczyszczeo powstałych w czasie jej 
wytwarzania, należy nanieśd wtedy warstwę gruntu natychmiast po ocynkowaniu, grubośd powłoki 50 
÷ 80 mm,2)dokładnie przygotowując powierzchnię cynku przed malowaniem i nanosząc powłoki 
malarskie na czystą uszorstnioną powierzchnię.Metody przygotowania powierzchni cynku przed 
malowaniem obejmują: 
1)mycie wodą pod ciśnieniem (max. 10 MPa, ewentualnie z dodatkiem NaOH lub amoniaku do lekko 
alkalicznej wartości pH i spłukiwanie wodą), 
2)mycie rozpuszczalnikami organicznymi, 
3)delikatne omiatanie powierzchni cynku strumieniem odpowiednio wyselekcjonowanego ścierniwa, 
4)zastosowanie cienkiej, dobranej przez producenta farb powłoki wiążącej.Jeżeli producent farb, ani 
ST nie przewidują inaczej, jako metodę przygotowania powierzchni zaleca się metodę umycia 
powierzchni wodą pod ciśnieniem i delikatne omiecenie ścierniwem 0,4 ÷ 0,6 mm z przewagą 
drobnych frakcji pod kątem nie większym niż 60°C. Należy zwracad uwagę, aby nie uszkodzid przy 
tym powłoki cynkowej. Ponieważ na przygotowanej w ten sposób powierzchni tworzą się szybko tlenki 
cynku, należy przeprowadzadte prace w dobrych warunkach pogodowych (temperatura powyżej 100C 
i wilgotnośd poniżej 70%) i możliwie szybko (koniecznie tego samego dnia) nanosid powłoki 
malarskie.  
b)Warunki nakładania farb 
Podczas schnięcia i utwardzania powłok malarskichnależy zapewnid warunki otoczenia zgodnie z 
kartami technicznymi produktu. Podczas wykonywania każdej kolejnej powłoki konieczne jest: 
1)przestrzeganie czasu nałożenia kolejnej powłoki zgodnie z zaleceniami producenta farb, 
2) sprawdzenie czy poprzednia powłoka w procesach międzyoperacyjnych nie uległa zabrudzeniu i 
ewentualne usunięcie zabrudzenia. 
Jeżeli przerwa w nanoszeniu powłok była dłuższa niż zalecana w karcie technicznej danej farby lub 
dłuższa niż 1 miesiąc dla powłok epoksydowych (jeśli producent nie zaleca inaczej), powierzchnię 
przed nakładaniem kolejnej warstwy należy uszorstnid poprzez omiecenie drobnym ścierniwem (frakcji 
0,4÷0,8 mm z przewagą frakcji drobnej; kąt czyszczenia nie większy niż 60°). Nie dopuszcza się 
uaktywniania powierzchni substancjami chemicznymi zagrażającymi środowisku (np. 
rozpuszczalnikami zawierającymi węglowodory aromatyczne).Jeśli dokumentacja projektowa, ani ST 
nie podają inaczej, wwytwórni powinny zostad naniesione wszystkie powłoki zabezpieczenia 
antykorozyjnego z wyjątkiem powłoki ostatniej, której naniesienie jest przeniesione na budowę. 
Wykonawca powinien zaopatrzyd się w dostateczną ilośd farby nawierzchniowej, aby z tej samej 
szarży farby można było dokonywad poprawek na budowie.c)Nakładanie kolejnych powłokKolejne 
powłoki malarskie należy wykonywad następująco: 
1) warstwę gruntującą należy nakładad na odpowiednio przygotowaną ocynkowaną powierzchnię –
suchą, pozbawioną produktów korozji, soli, tłuszczu i kurzu. Zaleca się nakładad farbę natryskiem 
bezpowietrznym lub powietrznym. Spoiny i krawędzie powinny byd dokładnie pokryte farbą gruntującą, 
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a przy krawędziach, przeznaczonych do późniejszego spawania należy pozostawid nie pomalowane 
pasy szerokości 50 mm. Pasy te powinny w czasie transportu byd chronione przy zastosowaniu: -
spawalnego primera, który zapewni tymczasową ochronę na okres przynajmniej 12miesięcy. Środek 
ten powinien byd kompatybilny z innymi stosowanymi primerami, lub pasy należy chronid przy 
pomocy:–primera natryskiwanego (grubośd warstwy około 20 mikronów, usuwanego przed 
spawaniem,–papieru. 
2) drugą warstwę (międzywarstwę) można nakładad po upływie czasu zalecanym przez producenta, w 
zależności od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i rodzaju farby( zwykle w temp. 20° C 
wynosi on 2 godz.). Przed ułożeniem drugiej warstwy farby należy przeprowadzid ewentualne, 
zalecane przez producenta farb przygotowanie powierzchni np. przez ponowne umycie konstrukcji 
ewentualnie zszorstkowanie mechaniczne. Powierzchnia powinna byd sucha, pozbawiona tłuszczu, 
kurzu i soli. Farbę należy nakładad natryskiem bezpowietrznym. Temperatura farby w trakcie  
nakładania powinna wynosid co najmniej 15°C. Warstwę nawierzchniową można nakładad po upływie 
czasu podanego przez producenta systemu ( w temp. 20°C wynosi on zwykle 8 godz.). 
3) po przetransportowaniu konstrukcji,rozładowaniu i zmontowaniu powierzchnie stalowe pokryte 
międzywarstwą powinny zostad umyte i pokryte warstwą nawierzchniową. Jeżeli upłynął 
dopuszczalny, przez producenta farb, okres między nałożeniem międzywarstwy i warstwy 
nawierzchniowej, międzywarstwęnależy poddad obróbce zaleconej przez producenta systemu 
malowania. Przed naniesieniem warstwy nawierzchniowej Inżynier powinien odebrad wcześniej 
ułożone warstwy i zlecid ewentualne, konieczne naprawy. Uszkodzenia, niedomalowania i złącza 
należy uzupełnid tym samym, jak w wytwórni, systemem powłokowym. Warunki aplikacji, jak i 
sezonowanie farb muszą byd zgodne z wymaganiami producenta. Jeśli międzywarstwa nie wymaga 
naprawy powierzchnię należy przygotowad do nakładania warstwy nawierzchniowej:–
całąpowierzchnię należy umyd wodą, aby usunąd zabrudzenia, zatłuszczenia izanieczyszczenia 
jonowe (najlepiej ciepłą wodą z dodatkiem biodegradowalnego detergentu, a następnie spłukad czysta 
wodą),–przygotowad powierzchnie do malowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie farb 
(uszorstnienie powierzchni, itd.). Warstwę nawierzchniową należy nakładad na suchą powierzchnię, 
pozbawioną zanieczyszczeo, wolną od tłuszczu i kurzu. Zaleca się stosowanie natrysku 
bezpowietrznego. Czas schnięcia farby w temp. 20°C wynosi około 3 ÷8 godz., czas pełnego 
utwardzenia powłoki 7 dni.Na budowie malowanie należy zakooczyd na godzinę (w temp. 20°C) przed 
zachodem słooca. Umożliwi to wyschnięcie powłoki przed osadzeniem się wieczornej rosy. Powłoka, 
w określonym przez producenta, okresie utwardzania musi byd zabezpieczona przed nadmierną 
wilgocią. 
5.5. Roboty wykooczenioweRoboty wykooczeniowe powinny byd zgodne z dokumentacją projektową. 
Do robót wykooczeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków 
budowy obiektu i roboty porządkujące. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STD-M-00.00.00 *1+ „Wymagania ogólne”, pkt 6.6.2. 
Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:-
uzyskad wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodnośd materiałów z wymaganiami pktu 2 
niniejszej specyfikacji,-ew. wykonad własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót, określone w pkcie 2 lub przez Inżyniera,-sprawdzid cechy zewnętrzne elementów 
balustrady (sprawdzenie wyglądu zewnętrznego elementów balustrady należy przeprowadzid na 
podstawie oględzin przez ocenę uszkodzeo na powierzchni poszczególnych elementów oraz 
kompletności balustrady).Wszystkie dokumenty oraz wyniki badao Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
do akceptacji. 
6.3. Kontrola materiałów 
6.3.1.Kontrola konstrukcji stalowej balustradyMateriały należy sprawdzad na podstawie atestów 
producenta, potwierdzających ich zgodnośd z wymaganiami ST. 
6.3.2.Kontrola materiałów malarskich Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału, Wykonawca 
przedstawi przy każdej dostawie deklarację zgodności lub certyfikat zgodności materiału z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną. Materiały, na podstawie powyższych dokumentów, powinny spełniad 
wymagania podane w pkcie 2 niniejszej ST. Materiały nie spełniające wymogów należy wyeliminowad. 
Przed wbudowaniem materiału Wykonawca musi przedstawid Inżynierowi karty techniczne 
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poszczególnych materiałów. Przed rozpoczęciem malowania należy doświadczalnie ustalid parametry 
malowania. Wykonawca powinien przeprowadzid próbne malowanie powierzchni za pomocą 
wybranego systemu farb i przedstawid Inżynierowi do akceptacji. Wykonawca ma obowiązek 
kontrolowad lepkośd materiału malarskiego każdego pojemnika. 
6.4. Kontrola montażu balustradyJeżeli dokumentacja projektowa, ani ST nie podają inaczej, można 
przyjąd następujące dopuszczalne odchyłki montażu balustrad:-odchylenie słupka od pionu ± 0,5%,-
odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni ± 0,5 cm,-odchyłka od prostoliniowości 
wykonanej balustrady 0,5%.Należy skontrolowad styk słupka z powierzchnią betonu chodnika -
powinien byd szczelny, a zaprawa niskoskurczowa tak uformowana, aby odpływ wody był na 
zewnątrz. 
6.5. Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady 
6.5.1.Kontrola ocynkowania ogniowego 
Wykonanie ocynkowania ogniowego należy sprawdzid zgodnie zPN-EN ISO 
1461:2000[2].6.5.2.Kontrola malowania  
6.5.2.1. Kontrola przygotowania powierzchni do malowaniaa) Wizualna ocena stanu 
powierzchniWizualną ocena stanu powierzchni obejmuje sprawdzenie suchości, braku zapyleo 
izanieczyszczeo olejami i smarami.b) Kontrola odtłuszczeniaPowierzchnia badana zgodnie z ISO/DIS 
8502-7 *6+ powinna wykazywad brak zatłuszczenia.c) Badanie skuteczności odpyleniaStopieo 
zapylenia badany zgodnie z PN-EN ISO 8502-3:2000 *7+ powinien byd nie wyższy niż 3. d) Kontrola 
zanieczyszczeo jonowych (w przypadkach wątpliwych)Poziom zanieczyszczeo jonowych badany 
zgodnie z PN-EN ISO 8502-9:2002 [12]powinien wynosid poniżej 15 mS/m. 
6.5.2.2. Kontrola nakładania powłok malarskichKontrola nakładania powłok malarskich winna 
przebiegad pod kątem sprawności użytego sprzętu i techniki nakładania materiału malarskiego oraz 
przestrzegania zaleceo dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych 
powłok oraz przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok. Rozpoczynając nanoszenie 
powłok, a także przy wszystkich zmianach sprzętu i materiałów należy na bieżąco kontrolowad 
grubośd nakładanej warstwy mierząc jej grubośd na mokro grzebieniem malarskim zgodnie z PN-EN 
ISO 2808:2000 [13] metoda 7B. Należy kontrolowad tzw. „wyrabianie”, czyli pogrubienie powłoki 
wykonywane po wyschnięciu naniesionej powłoki na krawędziach, szczelinach, spoinach. Do 
„wyrabiania” należy stosowad farbę w innym kolorze niż kolor danej powłoki.  
6.5.2.3. Sprawdzenia jakości wykonanych powłok 
Wykonawca wykaże, że poszczególne powłoki malarskie zostały wykonane zgodnie zprzedmiotowymi 
normami, dokumentacją projektową i ST:–po zagruntowaniu,–po wykonaniu międzywarstwy, przed 
wysyłką z warsztatu,–po wykonaniu warstwy nawierzchniowej.Ocenę jakości powłok malarskich 
przeprowadza się kontrolując:–wygląd zewnętrzny powłoki (ocena niedomalowao, zacieków, wtrąceo, 
zmarszczeo, cofania się wymalowania, kraterowania igłowego, kraterowania z pękającymi 
pęcherzami, spękao, skórki pomaraoczowej, suchego natrysku, podnoszenia, zgodności koloru 
zprojektowanym),–grubośd powłok,–przyczepnośd powłok,–twardośd powłoki.a) Sprawdzenie 
wyglądu zewnętrznego powłoki Oceny wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle 
dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległości0,5 ÷1,0 m od powierzchni. Za miejsce obserwacji 
przyjmuje się obszar w kształcie kwadratu o boku 10 cm (lub odpowiednio mniejszym w przypadku 
szczeblinek), dobrze widoczny z odległości 0,5 ÷1,0 m. Należy przyjąd 5 miejsc obserwacji. Powłoki 
pośrednie nie powinny wykazywad wad niedopuszczalnych, tzn.:–grubych zacieków w formie firanek z 
występującymi na nich spęcherzeniami powłoki,–grubych zacieków kooczących się kroplami farby,–
skórki pomaraoczowej i kraterów wynikających z podnoszenia się pokrycia, 
–kraterów przebijających powłokę do podłoża,–dużych spęcherzeo,–zmarszczeo, spękao wgłębnych,–
spękao deseniowych. Wystąpienie chodby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powłokę na 
danym fragmencie powierzchni. Dla powłoki nawierzchniowej wymagana jest klasa II wyglądu powłoki 
na minimum 70% miejsc obserwacji oraz klasa III na maksymalnie 30% miejsc obserwacji (wg tablicy  
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M-18.01.02 BLOKOWE URZĄDZENIA DYLATACYJNE 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z montażem lub wymianą, urządzeń 
dylatacyjnych szczelnych, na drogowych obiektach inżynierskich.  
1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót na obiektach inżynierskich.  
1.3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem montażu urządzeń dylatacyjnych szczelnych 
i obejmują montaż dylatacji blokowej na krawędzi nasypu drogowego i ustroju niosącego obiektu 
inżynierskiego. Niniejsza SST dotyczy urządzeń dylatacyjnych mocowanych w konstrukcji nośnej 
obiektu. 1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Przerwa dylatacyjna – przerwa w konstrukcji płyty pomostu przeznaczona na zamontowanie 
urządzenia dylatacyjnego.  
1.4.2. Urządzenie dylatacyjne – konstrukcja instalowana w strefie dylatacji, umożliwiająca swobodne 
odkształcenia przęseł mostu oraz niezakłócony przejazd pojazdów mechanicznych.  
1.4.3. Blokowe urządzenie dylatacyjne – urządzenie dylatacyjne, zbudowane z bloków z twardej gumy 
wzmocnionych elementami metalowymi. Przemieszczenia krawędzi przęseł mostu kompensowane są 
przez odkształcenia postaciowe bloków gumy umieszczonej pomiędzy blachami metalowymi.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Materiały do wykonania robót 
 2.1.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową Materiały do wykonania robót powinny być 
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej a w przypadku remontu z elementami już 
zamontowanymi na obiekcie i jego dokumentacją. Materiały do wykonania robót – dywany elementów 
dylatacyjnych, zakupi i dostarczy Zamawiający. Materiały odpowiadać będą zapisom niniejszej SST. 
2.1.2. Wymagania ogólne W nowoprojektowanych obiektach inżynierskich należy stosować 
urządzenia dylatacyjne, dla których okres trwałości jest nie krótszy niż 20 lat. Dotyczy to również 
elementów wymienianych w naprawianych dylatacjach. 
 
Należy stosować urządzenie dylatacyjne, dla którego Wykonawca przedstawi aprobatę techniczną 
wydaną przez IBDiM. Urządzenia dylatacyjne powinny być wykonane i montowane zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [7]. 
Zgodnie z rozporządzeniem [7] zabezpieczenie przerw dylatacyjnych za pomocąurządzenia 
dylatacyjnego powinno zapewnić: –szczelność połączenia, –równość nawierzchni, –swobodę 
odkształcenia ustroju nośnego obiektu, –zbliżone warunki ruchu dla kół pojazdów w obrębie 
nawierzchni i dylatacji, –swobodę poziomych przemieszczeń zdylatowanych krawężników i 
odpowiedniąosłonę szczelin w obrębie chodników. Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno być 
nieprzerwane na całej szerokości pomostu o obrębie jezdni, pasów awaryjnych, opasek, 
utwardzonych poboczy i chodników. Do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych o przesunięciach 
większych niż 25 mm należy stosować urządzenia dylatacyjne zamocowane w konstrukcji obiektu 
mostowego. Urządzenia te powinny: –przebiegać w sposób ciągły na całej szerokości pomostu, –być 
zamocowane za pomocąśrub lub kotew we wnękach uformowanych w konstrukcji obiektu, 
zapewniających przenoszenie sił od dynamicznych oddziaływańkół pojazdów, –mieć odpowiednio 
ukształtowane krawężniki stanowiące integralną część urządzenia, –charakteryzować się łatwością 
napraw wykonywanych z góry i wymagających zamknięcia jezdni tylko na połowie szerokości.  
2.1.3. Stosowane materiały Przedmiotem niniejszej OST są blokowe urządzenia dylatacyjne szczelnie 
mocowane w konstrukcji ustroju niosącego obiektu mostowego. Przy montażu blokowych urządzeń 
dylatacyjnych w ustroju niosącym obiektu inżynierskiego, należy stosowaćnastępujące materiały: –
taśmy dylatacyjne, –elementy kotwiące, –materiały uszczelniające, –elementy zabezpieczające 
szczeliny dylatacyjne na chodniku i w gzymsach. Wszystkie elementy dylatacji powinny być 
przedmiotem aprobaty technicznej wydanej dla urządzenia dylatacyjnego, która powinna określać 
wymagania materiałowe dla poszczególnych elementów urządzenia. Zastosowane urządzenie 
dylatacyjne musi zapewniaćprzeniesienie przemieszczenia krawędzi przęsła mostu podane przez 
projektanta w dokumentacji projektowej.  
2.1.4. Taśmy dylatacyjne 
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Podstawowymi elementami blokowego urządzenia dylatacyjnego są taśmy dylatacyjne zbudowane z 
elastomeru i elementów metalowych zwulkanizowanych w jednolitą taśmę. Taśmy dylatacyjne 
powinny być produkowane w odcinkach, które sąwulkanizowane w jednolite urządzenie dylatacyjne na 
miejscu wbudowania. W elastomerze powinny być wykonane wycięcia, dla ułatwienia odkształcenia 
taśm. Jeżeli ST i dokumentacja projektowa nie przewidują inaczej, można stosowaćtaśmy dylatacyjne 
z elastomeru o właściwościach jak podano w tablicy 1. 
 

 
 
 
Elementy stalowe taśm dylatacyjnych powinny być wykonane ze stali odpowiadającej wymaganiom 
Polskiej Normy. Elementy stalowe wulkanizowane w taśmach dylatacyjnych nie wymagają 
zabezpieczenia antykorozyjnego. Blachy zewnętrzne (służące do montażu taśm i po których odbywa 
się przejazd kół) powinny być wykonane z blachy nierdzewnej lub ocynkowane ogniowo zgodnie z PN-
EN ISO 1461:2000 [6]. 
2.1.5. Elementy kotwiące  
Do mocowania taśm dylatacyjnych do płyty pomostu należy stosować stalowe łączniki należące do 
systemu (sworznie, śruby, itp.). Wszystkie łączniki powinny byćocynkowane ogniowo, zgodnie z PN-
EN ISO 1461:2000 [6] lub wykonane ze stali nierdzewnej. Sworznie (śruby) powinny być osadzane w 
betonowej płycie pomostu w otworach wierconych w betonie na szybkowiążących zaprawach na bazie 
żywic, a w płycie stalowej za pomocąśrub.  
2.1.6. Materiały uszczelniające  
Materiały uszczelniające powinny należeć do systemu i być objęte aprobatątechniczną dla urządzenia 
dylatacyjnego. Zwykle, materiały uszczelniające konieczne do zamontowania blokowego urządzenia 
dylatacyjnego to:  
–kit do wypełnienia otworów na kotwy w taśmach dylatacyjnych,  
–kit uszczelniający styk pomiędzy taśmą dylatacyjną i podłożem, 
–zaprawa szpachlowa do wyrównania podłoża pod taśmę dylatacyjną, –zaprawa przejściowa do 
wypełnienia wnęki w nawierzchni, w sąsiedztwie taśmy dylatacyjnej.  
3. SPRZĘT  
3.1. Sprzęt do wykonania robót Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami producenta urządzenia 
dylatacyjnego i podlega akceptacji Inżyniera. Wykonawca przystępujący do montażu urządzenia 
dylatacyjnego powinien miećdo dyspozycji następujący sprzęt: 
 –piłę mechaniczną,  
–młot pneumatyczny,  
–sprężarkę powietrza 200÷300 m3/h z filtrem przeciwolejowym,  
–piaskownicę,  
–wiertarkę do wiercenia otworów na sworznie lub śruby,  
–pędzle do nakładania środka gruntującego,  
–mieszadło wolnoobrotowe do przygotowania zaprawy,  
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–szpachle, grace do nakładania zaprawy,  
–sprzęt do transportu pomocniczego.  
4. TRANSPORT  
4.1. Transport i przechowywanie i pakowanie materiałów Urządzenia dylatacyjne powinny być 
przetransportowane na plac budowy przez producenta lub przez Wykonawcę robót związanych z 
montażem. Urządzenia lub ich elementy powinny być pakowane w oryginalne opakowania 
producenta. Taśmy dylatacyjne mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, jednak w 
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. Taśmy dylatacyjne należy przechowywaćw 
pomieszczeniach zadaszonych. Pozostałe materiały należy przechowywać zgodnie z zaleceniami 
producenta. Oznaczenie taśmy dylatacyjnej powinno zawierać: –nazwę wyrobu, –typ wyrobu, –numer 
aprobaty technicznej.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Projekt urządzenia dylatacyjnego  
5.1.1. Zasady ogólne Urządzenie dylatacyjne powinno być wykonane dla ściśle określonego obiektu 
mostowego. Zamontowanie urządzenia dylatacyjnego w innym obiekcie niż ten, dla którego zostało 
ono zaprojektowane oraz wprowadzenie do niego zmian konstrukcyjnych i przeróbek bez pisemnej 
zgody producenta jest niedopuszczalne. Projekt urządzenia dylatacyjnego wykonuje jego producent w 
uzgodnieniu z projektantem obiektu mostowego, na koszt Wykonawcy, chyba że warunki kontraktu 
podają inaczej.  
5.2.2. Projekt urządzenia dylatacyjnego Nie dotyczy W przedmiotowych robotach chodzi o wymianę 
zniszczonych elementów na takie same , tego samego producenta, dostarczone przez 
Zamawiającego wg specyfikacji z projektu.  
5.3. Zasady wykonywania robót Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  
–roboty przygotowawcze,  
–demontaż starego elementu dylatacyjnego  
–przygotowanie wnęki dylatacyjnej,  
–montaż urządzenia dylatacyjnego,  
–wykonanie uszczelnień,  
–roboty wykończeniowe.  
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową oraz projektem urządzenia 
dylatacyjnego. Jeżeli producent urządzenia nie przewiduje inaczej, roboty powinny być 
przeprowadzone jak podano w dalszym ciągu.  
5.4. Roboty przygotowawcze Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji 
projektowej, ST lub wskazań Inżyniera: –ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, –określić 
kolejność, sposób i termin wykonania robót.  
5.5. Demontaż elementu dylatacyjnego - oczyścić wnęki i odkręcićśruby mocujące - naciąć masę 
zalewową wzdłuż wymienianego elementu - podważyć i usunąć element bez naruszenia kotew 
osadzonych w płycie obiektu - w razie konieczności uzupełnić skorodowany beton płyty pomostu 
mieszanką betonu szybkosprawnego  
5.6. Przygotowanie wnęki dylatacyjnej Wnęka wycięta w nawierzchni, ewentualnie w betonie, w celu 
zakotwienia urządzenia dylatacyjnego, powinna mieć kształt i wymiary zgodne z projektem urządzenia 
dylatacyjnego. Z wyciętego koryta należy usunąć resztki niezwiązanego betonu i oczyścićpodłoże 
przez piaskowanie. Następnie, jeżeli producent nie podaje inaczej, podłoże należy zagruntować 
firmowym gruntownikiem (primerem) i wyrównać za pomocą zaprawy szpachlowej zalecanej przez 
producenta. 
5.6. Montaż urządzenia dylatacyjnego i wykonanie uszczelnieńTaśmę dylatacyjną należy montować 
do podłoża za pomocą łączników (sworzni, śrub, kotew) pozostałych po zdemontowanym urządzeniu 
lub w razie konieczności nawiercić otwory i wkleić nowe kotwy w ustrój niosącym. W przypadku 
mostów stalowych dopuszczalny jest montaż urządzeń dylatacyjnych przy pomocy połączeń 
spawanych oraz na śruby, przy zachowaniu zwykłych wymagań dotyczących montażu mostowych 
konstrukcji stalowych, które są przedmiotem odrębnej OST. Odcinki taśm należy łączyć na budowie w 
sposób określony przez producenta (np. przez wulkanizację). Należy uszczelnićstyk taśmy 
dylatacyjnej z podłożem za pomocą firmowego kitu oraz wypełnić otwory na kotwy w taśmach. 
Następnie należy ułożyć zaprawę przejściową (uszczelniającą) między taśmą dylatacyjną i 
nawierzchnią.  
5.7. Roboty wykończeniowe Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków 
budowy obiektu i roboty porządkujące.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót Urządzenia dylatacyjne zostaną dostarczone przez 
Zamawiającego. Kontrola wykonania warsztatowego w wytwórni spoczywa na producencie. –
sprawdzić cechy zewnętrzne urządzenia dylatacyjnego (sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
urządzenia należy przeprowadzić na podstawie oględzin przez ocenęuszkodzeń na powierzchni 
poszczególnych elementów oraz kompletności urządzenia).  
6.3. Badania w czasie robót Kontrola w czasie robót obejmuje: –przygotowanie wnęk dylatacyjnych w 
konstrukcji płyty pomostu. Należy sprawdzićkształt i wymiary wnęki oraz należyte oczyszczenie 
powierzchni wnęki. Wymiary koryta nie powinny różnić się od zaprojektowanego o więcej niż ± 1 cm w 
każdym kierunku, –sprawdzenie wyrównania powierzchni wnęki za pomocą zaprawy szpachlowej 
 – grubość zaprawy powinna być zgodna z projektem urządzenia dylatacyjnego, 
 –sprawdzenie rozstawu średnic otworów na pręty kotwiące  
– powinny być zgodne z projektem urządzenia,  
–sprawdzenie i zapisanie w dzienniku budowy temperatury powietrza w czasie wbudowywania 
urządzenia dylatacyjnego, 
–sprawdzenie dokładności pionowego ustawienia urządzenia dylatacyjnego w stosunku do 
projektowanej niwelety na obiekcie. Pomiary pionowego położenia urządzenia dylatacyjnego należy 
wykonać w co najmniej 6 punktach pomiarowych, usytuowanych w osi jezdni i w liniach krawężników z 
obu stron urządzenia dylatacyjnego. Maksymalna odległość osi, w których usytuowane są punkty 
pomiarowe nie powinna być większa od 6 m. Błąd wysokościowego ustawienia urządzenia 
dylatacyjnego w żadnym punkcie pomiarowym nie może przekroczyć3 mm, –sprawdzenie ułożenia 
zaprawy przejściowej pomiędzy taśmą dylatacyjną i nawierzchnią asfaltową – poziom wierzchu 
zaprawy przejściowej mierzony co 6 m nie powinien się różnić od projektowanego o więcej niż 3 mm, 
–sprawdzenie szczelności strefy dylatacyjnej. Badanie szczelności strefy dylatacyjnej należy 
przeprowadzić następująco: –w strefie dylatacyjnej umieścić szczelne i szczelnie przylegające do 
podłoża otwarte naczynie o wysokości 0,12 m i o szerokości większej niż szerokość dylatacji o 0,30 m 
po każdej stronie dylatacji, –naczynie wypełnić wodą do wysokości 0,10 m, –wodę utrzymać przez 24 
h. Za pozytywny wynik badania szczelności należy uznać nieobniżenie się poziomu wody w naczyniu. 
W przypadku wystąpienia przecieków, należy wyjaśnić przyczyny nieszczelności, usunąć usterki i 
ponownie wykonać próbę.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) zamontowanej dylatacji blokowej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu podlegają: –wycięcie i oczyszczenie wnęki dylatacyjnej, –wyrównanie podłoża pod taśmę 
dylatacyjną.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Cena jednostki obmiarowej Cena jednostki obmiarowej obejmuje: –prace pomiarowe i roboty 
przygotowawcze, –oznakowanie robót, –dostarczenie materiałów i sprzętu, –wykonanie demontażu 
istniejących urządzeń podlegających wymianie –przygotowanie wnęki dylatacyjnej –wiercenie otworów 
pod sworznie kotwiące i wklejenie sworzni, –zabezpieczenie antykorozyjne elementów urządzenia 
dylatacyjnego, wymagających tego zabezpieczenia, –montaż taśmy dylatacyjnej, –wykonanie 
wszystkich uszczelnień, –ułożenie zaprawy przejściowej, –wykonanie badań i pomiarów. Wszystkie 
roboty powinny być wykonane wg wymagań niniejszej specyfikacji technicznej.  
9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących Cena wykonania robót 
określonych niniejszą SST obejmuje: −roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie sąprzekazywane 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  
1. PN-80/C-04238 Guma. Oznaczanie twardości wg metody Shore’a  
2. DIN 53504:1994 Prüfung von Kautschuk und Elastomeren. Bon Reiβfestigkeit, Zugfestigkeit, 
Reiβdehnung und Spannungswerten in Zugversuch (Badania kauczuku i elastomerów. Oznaczanie 
wytrzymałości na zarysowanie, wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia względnego przy zerwaniu 
oraz właściwości sprężystych przy rozciąganiu)  
3. DIN 53517-1:1972 Prüfung von Elastomeren. Bestimmung des Druck-Veformungsrestes nach 
konstater Verformung bei Raumtemperatur und höheren Temperaturen (Badania elastomerów. 
Oznaczanie trwałego odkształcenia przyściskaniu w temperaturze pokojowej i podwyższonej)  
4. DIN 53515:1990 Prüfung von Kautschuk und Elastomeren und von  
Kunststoff-Folien. Weiterreiβversuch mit der Winkelprobe nach Graves mit Einschnitt (Badanie 
kauczuku, elastomerów i folii z tworzyw sztucznych.Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie na 
próbkach Gravesa z nacięciem)  
5. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone nastal metodązanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe). Wymagania i badania  
 
10.3. Inne dokumenty  
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 
63, poz. 735) 
7.Katalog detali mostowych. GDDKiA-BPBDiM „Transprojekt” Warszawa 2002 r. 8.Zalecenia 
dotyczące doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru. GDDKiA – 
IBDiM, Warszawa 2007 
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M-18.01.02. Urządzenia dylatacyjne szczelne – dylatacja bitumiczna  
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem dylatacji bitumicznych szczelnych dla zadania: „ 
Remont obiektów mostowych na terenie Nowego Sącza” 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania i odbioru dylatacji 
szczelnych na obiektach i obejmują: wykonanie dylatacji bitumicznych szczelnych w strefach 
przejazdowych obiektu, w miejscach zakończenia płyty pomostu wykonanie dylatacji bitumicznych 
szczelnych w strefach chodnikowych wypełnienie szczelin dylatacyjnych w strefie gzymsów stref 
chodnikowych montaż blach maskujących szczeliny dylatacyjne  
1.4. Określenia podstawowe Szczelina dylatacyjna - przerwa w ciągłości konstrukcji obiektu 
mostowego, umożliwiająca swobodę wzajemnych przemieszczeń elementów tej konstrukcji i 
eliminująca powstawanie dodatkowych sił wewnętrznych w jej przekrojach Urządzenie dylatacyjne - 
element pomostu, instalowany w strefie szczeliny dylatacyjnej, przenoszący bezpośrednio obciążenia 
ruchu drogowego i pieszego, którego konstrukcja umożliwia przemieszczenia wzajemne krawędzi 
szczeliny dylatacyjnej. Szczelne urządzenie dylatacyjne - urządzenie dylatacyjne uniemożliwiające 
dostęp wody i zanieczyszczeń w głąb szczeliny dylatacyjnej.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". Uwaga! Wymagane 
jest, aby wykonawcą dylatacji była firma licencjonowana, posiadająca odpowiednie przygotowanie i 
doświadczenie. 
 
2. Materiały  
Dylatacja typu bitumicznego winna być kombinacją bitumicznego szczeliwa modyfikowanego 
elastomerami i kruszywa. Dylatacja powinna posiadać aktualną Aprobatę Techniczną IBDiM. 
Urządzenie winno charakteryzować się tym, że: przenosi wzdłużne, obrotowe i poprzeczne 
przemieszczenia jest elastyczne i całkowicie wodoszczelne daje równą i gładką powierzchnię jezdną 
 w przypadku zniszczenia jest łatwe w demontażu i może być wymienione bez naruszania otaczającej 
jej jezdni lub elementów chodnikowych można wbudować w nie system odwodnienia konstrukcji jest 
przystosowane do pracy w zakresie temperatur od -30° C do + 45 ° C zapewnia szczelność pomiędzy 
różnymi materiałami nawierzchni  
 
3. Sprzęt  
Wykonawca powinien dysponować sprzętem ściśle określonym w instrukcji producenta urządzenia 
dylatacyjnego, niemniej winien posiadać minimum: kocioł do podgrzewania materiałów bitumicznych i 
szczeliw mieszarkę do wygrzewania i obtaczania kruszywa wytwornicę gorącego sprężonego 
powietrza piłą do cięcia asfaltobetonu młotki pneumatyczne sprężarkę W przypadku, gdy użyty przez 
Wykonawcę sprzęt lub narzędzia nie zapewniają uzyskania wymaganej jakości robót, Inżynier może 
zażądać zmiany stosowanego sprzętu lub narzędzi.  
 
4. Transport  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu odpowiednimi do asortymentu. 
Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów lub wyrobów przeznaczonych do wykonywania robót 
nie może powodować obniżenia ich jakości lub uszkodzeń trwałych.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 
D-M.00.00.00 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji szczegółowe rysunki techniczne 
przyjętego urządzenia dylatacyjnego oraz projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. Rysunki techniczne dylatacji winny obejmować: 
przekrój podłużny dylatacji przekrój poprzeczny dylatacji w strefie przejazdowej obiektu przekrój 
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poprzeczny dylatacji w strefie chodnikowej szczegół blach masujących szczeliny dylatacyjne gzymsów 
szczegół dylatacji w strefie krawężnikowej  
5.2. Zakres i sposób wykonania robót  
5.2.1. Wykonanie koryta. Wykonanie koryta w jezdni Koryto pod przykrycie wykonuje się bezpośrednio 
przed ułożeniem dylatacji. Wykonaną wcześniej nawierzchnię bitumiczną należy naciąć piłą do asfaltu 
na żądaną szerokość i głębokość. Masę bitumiczną odspoić małymi młotkami pneumatycznymi - do 
uzyskania projektowanego kształtu koryta. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń luźne fragmenty 
nawierzchni należy usunąć i w tym miejscu koryto poszerzyć. Koryto powinno być wykonane z 
dokładnością do 2 cm. Wykonanie koryta oraz szczelin dylatacyjnych w strefach chodnikowych. Koryta 
oraz szczeliny dylatacyjne w strefach chodnikowych powinny zostać uformowane w trakcie 
betonowania stref chodnikowych.  
5.2.2 Przygotowanie koryta do wykonania wypełnienia. Koryto należy oczyścić i wygrzać przez 
przedmuchanie gorącym sprężonym powietrzem za pomocą lancy. Należy zwrócić uwagę na 
rozgrzanie ścianek bocznych koryta z wyjściem na nawierzchnię (pasy ok. 10 cm). Szczelinę 
dylatacyjną wypełnić pianką.  
5.3. Warunki atmosferyczne. Wypełnienie bitumiczne można wykonywać jedynie przy temperaturze 
otoczenia powyżej 0° C w dni bezdeszczowe.  
5.4 Przygotowanie materiałów. 
 
5.4.1. Szczeliwo bitumiczne. Szczeliwo bitumiczne należy podgrzać w kotle z mieszadłem do 
temperatury odpowiedniej dla przyjętego typu dylatacji (producenta). 5.4.2. Kruszywo. Kruszywo 
należy wysuszyć, odpylić i wygrzać w mieszarce za pomocą wytwornicy gorącego sprężonego 
powietrza do temperatury odpowiedniej dla przyjętego typu dylatacji (producenta).  
5.5. Wykonanie wypełnienia W przygotowane jak w punkcie 5.2 koryto należy włożyć - w zależności 
od przyjętego rozwiązania - stalową lub aluminiową membranę centrując ją za pomocą gwoździ. 
Następnie dno i boki koryta smaruje się masą bitumiczną i wypełnia na przemian gorącym kruszywem 
i bitumem. Grubość w-wy kruszywa powinna być tak dobrana, aby masa zalewowa dokładnie 
wypełniła puste przestrzenie. Ostatnią w-wę, którą stanowi kruszywo otoczone masą, układa się z 
nadmiarem i wibruje płytą wibracyjną. Po zlicowaniu dylatacji z nawierzchnią zaciąga się jej 
powierzchnię rozgrzanym bitumem. Wzdłuż obu dylatacji, w strefie przejazdowej, na płycie pomostu, 
należy ułożyć dren odwadniający zgodny z wymaganiami ST M-16.01.04. Woda z tego drenu winna 
zostać odprowadzona do skrajnych sączków PCV wykonywanych zgodnie z wymaganiami ST M-
16.01.03. W strefach chodnikowych wnęki dylatacyjne (pozostawione w konstrukcji chodników 
podczas ich betonowania) należy wypełnić mieszanką kruszywa z masą zalewową do górnej 
powierzchni betonu wypełnień chodnikowych i zaciągnąć jej powierzchnię rozgrzanym bitumem do 
poziomu wyniesionego 6 mm ponad poziom betonu kap (do zlicowania z górną powierzchnią 
nawierzchnio-izolacji). Szczeliny dylatacyjne między gzymsami kap chodnikowych winny zostać 
szczelnie wypełnione lepiszczem bitumicznym właściwym dla przyjętej dylatacji.  
 
5.6. Jakość urządzenia dylatacyjnego.  
Właściwą jakość osiąga się poprzez:staranne przygotowanie koryta (oczyszczenie, wysuszenie), 
stosowanie odpowiednich materiałów (masy spoinowa, kruszywa o odpowiednich właściwościach 
mechanicznych i dobranym uziarnieniu) zachowanie reżimów temperaturowych (podgrzewanie masy 
w kotłach z automatyczną regulacją temperatury, przechowywanie kruszywa w termosach) właściwą 
organizacją robót zapewniającą ciągłość procesu wypełnienia koryta i uniemożliwiającą stygnięcie 
materiałów przed zakończeniem robót.  
6. Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. Sprawdza 
się zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w ST z 
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających 
(odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów 
do dziennika budowy. Należy zwrócić uwagę na : wykonanie przerw dylatacyjnych szerokość przerwy i 
przygotowanie powierzchni betonowych wykonanie nawierzchni w strefie bezpośrednio przy dylatacji 
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu zgodności użytych materiałów z warunkami 
wymaganymi w ST pkt.2 Sprawdzenie wymiarów polega na zgodności wymiarów z niniejszą ST, przy 
uwzględnieniu wielkości dopuszczalnych odchyłek wymienionych oraz na stwierdzeniu dokładności 
przylegania do siebie przynależnych elementów.  
7. Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. Jednostką obmiaru jest 1 
m wykonanej dylatacji o określonych parametrach przesuwu.  
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8. Odbiór robót Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. Odbiorowi częściowemu 
podlega koryto. Należy sprawdzić wymiary gabarytowe koryta (szerokość, głębokość) oraz jego stan 
techniczny. W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić równość przykrycia. Wypełnienie powinno 
mieć regularny kształt.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne”. Płatność 
za 1 m wbudowanej w konstrukcję dylatacji o określonej długości zgodnie z obmiarem robót, atestem 
Producenta materiałów i oceną jakości wykonanych robót na podstawie badań laboratoryjnych i 
wyników pomiarów. Cena wykonania robót obejmuje: 
zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robótwykonanie niezbędnych pomostów 
roboczych (do zamocowania blach maskujących szczeliny dylatacyjne w gzymsach) i ekranów 
ochronnych wykonanie wraz z odpowiednim przygotowaniem pod wypełnienie, koryta dylatacyjnego w 
strefie przejazdowej obiektu odpowiednie przygotowanie koryta w strefach chodnikowych 
przygotowanie i uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej wykonanie dylatacji szczelnej wykonanie i 
montaż blach maskujących szczeliny dylatacyjne w gzymsach z ich uszczelnieniem i zabezpieczeniem 
antykorozyjnym uporządkowanie terenu robót wykonanie niezbędnych pomiarów i badań.  
 
10. Przepisy związane 
 Instrukcja Producenta stosowania i montażu zastosowanego urządzenia dylatacyjnego wybranego 
typu - w języku polskim Aprobata Techniczna IBDiM BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo 
kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
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M-13.01.09. Reprofilacja zaprawą PCC ubytków i nierówności w zbrojonych elementach 
betonowych.  
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z reprofilacją zaprawą PCC ubytków i nierówności w zbrojonych elementach 
konstrukcyjnych w ramach zadania p.n.: „Remont obiektów mostowych na terenie Nowego Sącza” 
 
1.2. Zakres stosowania SST. Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z reprofilacją górnej powierzchni, istniejącej belki gzymsowej przejścia 
dla pieszych, przy zastosowaniu zaprawy PCC wykonanej na bazie cementu portlandzkiego i 
modyfikowanej dodatkami żywic syntetycznych. Niniejsza SST zakresem swym obejmuje wymagania 
stawiane materiałom i wykonywanej pracy i dotyczy zasadprowadzenia robót związanych z: odkuciem 
skorodowanych betonów w naprawianych/reprofilowanych elementach, odpowiednim przygotowaniem 
podłoża betonowego i odkrytych elementów stalowych, przygotowaniem i wbudowaniem w 
reprofilowane elementy, poszczególnych materiałów objętych zatwierdzonym systemem naprawczym 
tj.: -materiału do zabezpieczenia antykorozyjnego odkrytych elementów stalowych, -warstwy sczepnej 
(mostka wiążącego), -warstwy naprawczej z zaprawy PCC. Przewidziano wykonanie przy 
zastosowaniu powyższego systemu m.in.: reprofilacji górnej powierzchni płyty pomostu w strefie 
poddylatacyjnej,  
 
1.4. Określenia podstawowe System naprawczy – system służący do naprawy ubytków betonu z 
otuleniem odkrytego zbrojenia i maksymalną ochronąprzeciwkorozyjnąZaprawa typu PCC – zaprawa 
na bazie cementu portlandzkiego, modyfikowana dodatkami żywic syntetycznych Warstwa sczepna – 
warstwa służąca zwiększeniu przyczepności do podłoża betonowego materiału wypełniającego ubytek 
wykonana na bazie mineralnej, cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi lub żywic 
syntetycznych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów 
i wykonywanych robót oraz za ich zgodność: z niniejszą, szczegółową specyfikacją techniczną (SST), 
z poleceniami Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt.2. Dla przewidzianego do zastosowania systemu naprawczego Wykonawca 
przedstawi aprobatę techniczną (lub rekomendację) wydaną przez IBDiM lub europejską aprobatę 
techniczną. Użyte przez Wykonawcę mieszanki i materiały zatwierdzonego systemu powinny uzyskać 
akceptację Inżyniera Kontraktu.  
 
2.2. System naprawczy Przyjęty system powinien składać się z następujących materiałów: materiału 
do zabezpieczenia odkrytych powierzchni elementów stalowych, materiału na warstwę sczepną 
(mostek wiążący), zaprawy PCC. W zależności od zatwierdzonego systemu, do zabezpieczenia 
antykorozyjnego odkrytych powierzchni elementów stalowych oraz na warstwę sczepną może być 
stosowany jeden (ten sam) rodzaj materiału.  
2.2.1. Materiał do zabezpieczenia odkrytych powierzchni elementów stalowych Odkryte zbrojenie oraz 
inne elementy stalowe (np. pozostawiane w konstrukcji gzymsów, odkryte fragmenty słupków po 
usuniętych balustradach) w miejscach styku z materiałem naprawczym, należy zabezpieczyć 
odpowiednim, systemowym materiałem antykorozyjnym – modyfikowaną dodatkami żywic 
syntetycznych zaprawą na bazie cementu, zawierającą inhibitory korozji. Materiał powinien 
odznaczaćsię silnymi właściwościami pasywującymi w stosunku do stali, a nałożony w min. dwóch 
warstwach powinien osiągnąćgrubość min. 2 mm.  
 
2.2.2. Warstwa sczepna - mostek wiążący. Warstwę sczepną należy zastosować w celu zwiększenia 
przyczepności nakładanej zaprawy do naprawianego podłoża betonowego. Materiał na warstwę 
sczepną, zarobiony do konsystencji szlamu powinien dawać się wetrzeć w podłoże betonowe za 
pomocąsztywnego pędzla. Wymagane właściwości wykonanej warstwy sczepnej:  
grubość ...................................................................................................... ≥ 0,5 mm przyczepność do 
podłoża betonowego ...................................................... ≥1,5 MPa przyczepność do podłoża 
stalowego ......................................................... ≥1,0 MPa wysoka odporność na działanie mrozu oraz 
penetrację wody, chlorków i soli odladzających  
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2.2.3. Zaprawa Do reprofilacji powierzchni górnej belki gzymsowej wiaduktu (oraz ewentualnych, 
strukturalnych napraw uszkodzonego betonu wiaduktu) należy zastosować odpowiednią zaprawę 
PCC. Powinna to być zaprawa PCC modyfikowana dodatkami żywic syntetycznych, zawierająca 
mikrokrzemionkę, dopuszczona do wielkopowierzchniowych napraw dynamicznie obciążonych 
elementów konstrukcji mostowych. Wymagania szczegółowe dla stosowanej zaprawy:  
wytrzymałość na ściskanie ........................................................................ ≥50 MPa (po 28 dniach) 
wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu.............................................. ≥8 MPa (po 28 dniach) 
przyczepność do podłoża ........................................................... ≥2,5 MPa (po 28 dniach) wysoka 
odporność na działanie mrozu oraz penetrację wody, chlorków i soli odladzających  
 
2.3. Składowanie materiałów Materiały, zarówno na bazie jak i na placu budowy, należy 
przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w 
temperaturze zalecanej przez producenta lecz nie niższej niż +5ºC i nie wyższej niż +35ºC. 
Dopuszczalny czas składowania zgodnie z instrukcją producenta.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00. „ 
Wymagania ogólne” pkt. 3. 3.2. Sprzęt do wykonania robót Do wykonania robót objętych niniejszą 
SST stosować specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta preparatów oraz sprzęt 
ogólnobudowlany, w tym: sprzęt umożliwiający wykonanie czyszczenie strumieniowo-ścierne 
konstrukcji (śrutowanie lub hydromonitoring), sprzęt do odspajania skorodowanego betonu oraz do 
wycinania zbędnych elementów stalowych osadzonych w naprawianych elementach, sprzęt do 
bruzdowania, betoniarkę o wymuszonym działaniu, wolnoobrotowe mieszadło, sztywne pędzle do 
malowania zbrojenia i nanoszenia warstwy sczepnej, kielnie, drewniane packi, listwy wyrównujące, 
łaty wibracyjne, termometr elektroniczny do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego, 
przyrząd do badania warstwy na odrywanie. Do prac związanych z odspojeniem skorodowanego 
betonu należy stosować sprzęt posiadający atesty i instrukcje użytkowania. Użyty przez Wykonawcę 
sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie wymaganej jakości robót. 
Wykonawca, na żądanie Inżyniera, jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia 
jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt.4. 4.2. Transport materiałów Materiały mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. W czasie transportu materiały powinny być 
rozmieszczone równomiernie po całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed przesuwaniem. 
Załadunek, transport, rozładunek materiałów przewidzianych do wbudowania - zgodnie z instrukcją 
firmową. Sposób załadunku, przewozu i wyładunku musi spełniać wymagania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy transporcie materiałów.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wymagania ogólne Roboty objęte niniejszą specyfikacją powinny być wykonywane przez 
pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie 
wykonywanych prac wydane przez instytuty branżowe lub zakłady naukowe wyższych uczelni. 
Temperatura podłoża i materiału w czasie obróbki powinna zawierać się w granicach określonych w 
kartach opisowych i na opakowaniach danego materiału. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać 
aktualne aprobaty techniczne (rekomendacje) oraz karty technologiczne Nie wolno wykonywać robót 
w czasie deszczu oraz przy silnym nasłonecznieniu. 
5.2. Przygotowanie powierzchni betonu W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace: 
usunięcie pozostałości po powłokach izolacyjnych, ochronnych i pielęgnacyjnych oraz 
powierzchniowych zanieczyszczeń, usunięcie starego mleczka cementowego i słabo związanych 
warstw betonu, usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych 
materiałów z betonem lub na korozję betonu lub stali zbrojeniowej, odkucie otuliny betonowej 
skorodowanych prętów, w przypadku widocznych rys, do Wykonawcy robót należy – w ramach 
przygotowania powierzchni – ich szczegółowa inwentaryzacja, delikatne rozkucie (otwarcie) oraz 
oczyszczenie strumieniowo-ścierne oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych i pozostałych 
elementów stalowych z rdzy do metalicznie błyszczącej powierzchni do stopnia Sa 2,5 oczyszczenie 
podłoża betonowego z wody pyłów i luźnych części. Podłoże musi być czyste, szorstkie, chłonne i 
wystarczająco nośne. Wytrzymałość średnia na odrywanie od chłonnego podłoża powinna wynosić 
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1,5 N/mm2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przyrząd do oznaczania wytrzymałości na 
odrywanie i dokumentować odpowiednie przygotowanie podłoża protokołem z wynikami badań. Etap 
przygotowania podłoża polegający na odkuciu skorodowanego betonu należy wykonać tylko pod 
bezpośrednim nadzorem kierownika robót. Powierzchnię po odkuciu należy bezwzględnie oczyścić 
strumieniowo-ściernie (np. przez śrutowanie lub hydromonitoring). Jeżeli podłoże wykazuje 
jakiekolwiek usterki to powinno być ono usunięte według zasad określonych przez Inspektora. Nie 
dopuszcza się do tego typu prac stosowania udarowych młotów wyburzeniowych. Powierzchnia 
betonu przygotowana do naprawy systemem naprawczym nie może zawierać lokalnych wgłębień ani 
wystających fragmentów (aby nie występowały nagłe zmiany grubości nakładanej warstwy zaprawy). 
Ubytki powinny posiadaćregularne kształty o równych krawędziach. Minimalna wysokość krawędzi 
ubytku powinna wynosić 10 ÷ 15 mm. Powierzchnia elementu po czyszczeniu strumieniowo-ściernym 
powinna być odpylona strumieniem sprężonego powietrza lub przy użyciu odkurzacza przemysłowego 
albo w razie zastosowania mycia wodą pod ciśnieniem musi być oczyszczona, a następnie osuszona 
np. sprężonym powietrzem. Wilgotność podłoża, na którym nakładane są materiały, powinna spełniać 
wymagania zgodnie z "Wytycznymi stosowania" tych materiałów. Prawidłowość przygotowania 
powierzchniowej warstwy betonu przeznaczonej do nakładania zaprawy ocenia Inżynier stosownym 
wpisem do Dziennika Budowy.  
5.3. Przygotowanie mieszanek  
Przygotowanie poszczególnych materiałów opisane powinno być dokładnie w informacjach 
technicznych o produktach. Po wymieszaniu zaczyny oraz masy szpachlowe powinny być jednorodne 
bez smug. Mieszanie należy prowadzić do chwili usunięcia wszystkich grudek i uzyskania konsystencji 
nadającej się do właściwej obróbki.  
5.4. Wykonanie robót.  
5.4.1. Zabezpieczenie odkrytego zbrojenia oraz innych elementów stalowych. Odsłoniętą stal 
zbrojeniową oraz inne, stalowe elementy osadzone w naprawianym elemencie, w miejscach styku z 
materiałem naprawczym, należy oczyścić metodą strumieniowo-ścierną do Sa 2,5. Materiał 
antykorozyjny powinien zostać zarobiony do konsystencji gęstego szlamu wolnego od jakichkolwiek 
zbryleń. Bezpośrednio po zarobieniu, materiał nanosić pędzlem na odkrytą stal w kilku warstwach, 
natychmiast po oczyszczeniu stali, do osiągnięcia powłoki o minimalnej grubości 2 mm, bezpośrednio 
przed narzutem zapraw reparacyjno-reprofilacyjnych. Jeżeli naprawa betonu (reprofilacja) 
następowała będzie w terminie późniejszym, to bezpośrednio przed tą operacją należy nałożyć 
jeszcze jedną warstwęświeżego materiału antykorozyjnego. Podłoże stalowe przed nałożeniem 
materiału powinno było suche.  
5.4.2. Warstwa sczepna - mostek wiążący. W celu zwiększenia przyczepności właściwej zaprawy 
naprawczej (reprofilacyjnej) do podłoża betonowego, przed jej nałożeniem, należy wetrzeć w podłoże 
sztywnym pędzlem, zarobiony do konsystencji szlamu, odpowiedni materiał systemowy, który stanowił 
będzie warstwę sczepną. Podłoże może być lekko wilgotne, w żadnym wypadku mokre. Czas obróbki 
i liczba nanoszeń zależne od użytego materiału.  
5.4.3. Nakładanie warstwy zaprawy naprawczej. Zarabianie materiału: Poszczególne komponenty 
mieszanki tj. sucha zaprawa i płyn zarobowy, powinny być fabrycznie przygotowane, w pojemnikach o 
zawartości, pozwalającej na proste dobranie składników dla uzyskania mieszanki o odpowiedniej 
konsystencji. Najczęściej odbywa się to w ten sposób, że do odpowiedniej pojemności naczynia wlewa 
się określoną część płynu zarobowego z jednego pojemnika, następnie wsypuje się stopniowo cały 
proszek suchej zaprawy (z drugiego pojemnika) ciągle mieszając mieszadłem wolnoobrotowym. 
Dodając pozostałą część płynu zarobowego (pozostałego w pojemniku), dąży się do osiągnięcia 
wymaganej konsystencji zaprawy naprawczej. Jeżeli potrzebna jest mieszanka bardzo spoista, należy 
lekko zredukowaćilość płynu, gdy konieczna jest mieszanka bardziej ciekła, zwiększyć ilość płynu 
zarobowego. Optymalny czas mieszania określa producent mieszanki. Przygotowywać tylko taką ilość 
materiału, którą jest się w stanie wbudować w przeciągu określonego przez producenta czasu. Nie 
wolno rozrzedzać płynem zarobowym materiału, który zaczął wiązać. Nakładanie: Mieszankę należy 
nanosić warstwami „świeże na świeże” na aktywną jeszcze pod względem klejenia warstwę sczepną. 
Wbudowanie zaprawy powinno nastąpić bezpośrednio po wymieszaniu. Zaprawę nanosić ręczne, 
rozprowadzając ją pacą tynkarską. Warstwa zaprawy powinna być jednorodna, bez rakowin i pustek 
powietrznych. Grubość nakładanej warstwy nie powinna przekraczać grubości wskazanej 
(dopuszczonej) w karcie technicznej materiału. W przypadku konieczności uzyskania większej 
grubości warstwy (dotyczy głębokich ubytków), stosowany materiał powinien dawaćsię nakładać w 
kilku cyklach roboczych. Nie nakładać materiału w temperaturach poniżej +5°C (temperatura 
otoczenia i podłoża), chyba że karta techniczna materiału dopuszcza taką możliwość. Pielęgnacja: Ze 
względu na możliwość pojawienia się rys skurczowych odkryte powierzchnie betonu wymagają 
ochrony przed szybkim wysychaniem. Unikać wpływu wysokich temperatur oraz przeciągów 
powietrznych, utrzymywać wilgoć (poprzez pokrycie ich folią, plandekami lub geowłókniną). 
Pielęgnacja powinna trwać minimum 5 dni. Obowiązują zasady pielęgnacji materiałów budowlanych 
wiązanych cementem.  
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5.5. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska. Resztki materiału i pojemniki usunąć zgodnie z 
odpowiednimi przepisami. W trakcie pracy zaleca się noszenie rękawic, okularów i ubrań roboczych. 
Należy przestrzegać zasad podanych na kartach technicznych poszczególnych materiałów. 
Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie oraz pod 
obiektem (droga ekspresowa S6) , należy do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego (zwłaszcza jezdni drogi ekspresowej)przed 
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót.Na okres robót, remontowana strefa obiektu powinna 
zostać odpowiednio zabezpieczona, tak aby nie groziło robotnikom, żadne niebezpieczeństwo 
związane z pracą na wysokości. Za bezpieczeństwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca. 
Wykonanie i rozbiórkę rusztowań i pomostów roboczych oraz użycie wszelkich urządzeń 
pomocniczych, niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót, należy do Wykonawcy robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-
M.00.00.00. „Wymagania ogólne”pkt.6 Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do 
zaakceptowania system kontroli wewnętrznej obejmujący wszystkie czynności technologiczne, który 
powinien być zgodny z zawartymi w specyfikacjach informacjami oraz przedmiotowymi normami. W 
czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać wyniki 
tych badańInżynierowi. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że badania Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z niniejszą specyfikacją. Całkowite koszty takich powtórnych lub 
dodatkowych badańi pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. Kontrola jakości 
obejmuje: badania przydatności materiałów, kontrolę wykonywania robót.  
6.2 Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
zobowiązany przedstawić Inżynierowi do akceptacji aktualne świadectwa badańmateriałów 
podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta (atesty 
materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności 
do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. Za wbudowane 
materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem do robót winno 
podlegać kontroli m.in. właściwe przygotowanie podłoża wg pkt. 5.2.  
6.3. Badania w trakcie wykonania robót Podczas wykonywania robót objętych niniejszą SST należy 
wykonać następujące kontrolne badania: przygotowanie podłoża, badanie zawartości chlorków 
podczas usuwania skorodowanego betonu, badanie wytrzymałości na odrywanie od podłoża przed 
naprawą, badanie grubości naniesionej powłoki sczepnej, wizualny stan powłoki antykorozyjnej na 
zbrojeniu oraz innych, pozostawianych elementach stalowych, badanie grubości wykonanej reprofilacji 
ubytku. Ponadto kontroli podlegać powinno zachowanie warunków technologicznych podczas 
naprawy tj.: temperatura materiałów, podłoża i powietrza, sprzęt oraz czas mieszania materiałów, 
pielęgnacja wykonanej warstwy, wymiary geometryczne naprawianych ubytków.  
6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót Badaniu podlegać powinny próbki pobrane w trakcie 
realizacji robót. Kontroli podlega również stopień wypełnienia ubytków, równość powierzchni, stopień 
przyczepności do podłoża. Zakres badań kontrolnych ustala Inżynier. W szczególności może on uznać 
za wystarczające raporty z badań wykonywanych przez Wykonawcę.  
6.5. Kontrola wykonanych robót Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić 
Inżynierowi do akceptacji wyniki badań: wytrzymałości zastosowanego materiału na ściskanie, 
wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu dla zapraw z grupy PCC, wytrzymałości nałożonej 
warstwy materiału na odrywanie od podłoża określonej metodą "pull-off", Wyniki te powinny być 
zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w pkt.2. 6.6. Zasady postępowania z 
wadliwie naprawionymi partiami Jeżeli poszczególne ubytki lub reprofilacja będą wykonywane źle to 
warstwa wadliwie wykonana będzie zerwana i wymieniona na nową na koszt Wykonawcy. Podobnie 
postąpi się w przypadku nieosiągnięcia przez próbki określonych parametrów.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne”pkt.7.  
7.2 Jednostka obmiarowa Jednostką obmiaru jest 1 m3 [metr sześcienny] wbudowanej zaprawy PCC 
wykonanej na bazie cementu, modyfikowanej dodatkami żywic syntetycznych i zawierającej 
mikrokrzemionkę. Obmiar powinien być wykonany na budowie w m3 naprawianego, wypełnianego lub 
reprofilowango ubytku (powierzchni). Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego 
akceptacji. Nadmierna ilość wykonanej naprawy w stosunku do założeń kontraktowych, wykonana bez 
pisemnego upoważnienia Inżyniera nie może i nie będzie stanowić podstawy do roszczeń o 
dodatkową zapłatę.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt.8. Odbiorowi podlegają : podłoże betonowe, wykonanie naprawy i 
zabezpieczenie prętów zbrojeniowych oraz innych elementów stalowych pozostawianych 
(osadzonych) w naprawianych elementach, wykonanie warstwy sczepnej, wykonana naprawa ubytku, 
wypełnienie bruzdy lub reprofilacja powierzchni.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Roboty objęte niniejszą SST podlegają 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych warstw, bez hamowania 
postępu robót. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej 
kontroli materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników 
badań Wykonawcy. Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
uzupełniających badań i pomiarów wtedy gdy: zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są 
niezgodne z niniejszą specyfikacją, istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności 
badań Wykonawcy. Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wyniki 
potwierdzą wątpliwości Inżyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres do wykonania 
robót poprawkowych lub poleci zerwanie i wymianęna nową wadliwie wykonanej warstwy wg zasad 
określonych w niniejszej specyfikacji. Inżynier może uznać wadę za nie mającązasadniczego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty 
poprawkowe  
lub zerwanie i wymianę wadliwie wykonanej warstwy na nową Wykonawca wykona na własny koszt w 
ustalonym terminie ustalonym z Inżynierem.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
podano w OST D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej – zostanie uwzględniona w cenie wymiany 1 elementu dylatacyjnego 
typu MULTIFLEX  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy. PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności  
– Część 1: Definicje PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności 
 – Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do 
ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena 
zgodności  
– Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do 
ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena 
zgodności  
– Część 4: Łączenie konstrukcyjne PN-EN 1504-6:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw 
konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności  
– Część 6: Kotwienie stalowych prętów zbrojeniowych. PN-EN 1504-7:2007 Wyroby i systemy do 
ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena 
zgodności  
– Część 7: Ochrona zbrojenia przed korozją. PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i 
napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności  
– Część 9: Ogólne zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów. PN-EN 1504-10:2005 Wyroby 
i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i 
ocena zgodności  
– Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac PN-EN 
12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – 
Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej  
 
10.2. Inne dokumenty 1. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 – Badanie przyczepności powłoki 
(lub wyprawy) ochronnej do betonu – Metoda „pull-off” 
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M-15.01.03. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU.  

 
1. WSTĘP  
1.1 Nazwa zadania: Remont obiektów mostowych na terenie Nowego Sącza   
 
1.2 Przedmiot i zakres stosowania SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach zadania pkt.1.1 SST jest 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla 
przedmiotowego zadania.  
1.3 Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z przygotowaniem podłoża betonowego i wykonaniem powłoki ochronnej ustroju 
niosącego i podpór.  
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót oraz terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST, Polskimi Normami oraz zaleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w SST 
DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
 1.5 Nazwy i kody Kod CPV: Grupa robót:  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
 Klasa robót: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane. Kategoria robót: 45221000-2 Roboty 
budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej. 
1.6 Określenia podstawowe Szczegółowo określone w SST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.  
Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez ograniczenie 
lub wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody na konstrukcję. 
 Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych nanoszonych 
na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich.  
Impregnacja powierzchniowa – proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu środkami 
uszczelniającymi jego pory i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe. 
Punkt rosy – temperatura betonu w której przy określonej temperaturze powietrza i wilgotności 
występuje kondesacja pary wodnej w postaci rosy. Powłoka ochronna gzymsów - warstwa wykonana 
z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio przygotowane 
podłoże za pomocą technik malarskich. Wyprawa - ochronne warstwy na powierzchni betonowej 
nakładane na odpowiednio przygotowane podłoże betonowe techniką murarską lub natryskowo.  
 
2. MATERIAŁY  
Do zabezpieczenia powierzchni betonu projektuje się zastosowanie preparatów będących 
jednocześnie warstwą kolorystyczną dla elementów betonowych: Zabezpieczenie powierzchni betonu 
materiałem powłokowym powinien chronić przed agresywnymi czynnikami zewnętrznymi i 
karbonizacją, a jednocześnie umożliwićłatwą dyfuzjąpary wodnej. Wszystkie materiały stosowane do 
antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny posiadaćważne Aprobatę Techniczną 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 antykorozyjnego betonu można stosować 
tylko materiały o nie przeterminowanej przydatności do stosowania.  
 
Wymagania szczegółowe  
Powłoki bez zdolności pokrywania zarysowań  
Cienkowarstwowe powłoki o grubości 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:  
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wartośćśrednia ≥0,8 MPa,  
wartość minimalna ≥0,5 MPa.  
 
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: wartośćśrednia ≥1,0 MPa, wartość minimalna ≥0,6 MPa. 
 
Powłoki z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań 
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego wg RMTiGM Dz.U. Nr 63 powinna wynosićdla 
powłok z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań na powierzchniach obciążonych ruchem:  
-wartośćśrednia 1,5 MPa  
-wartość minimalna 1,0 MPa  
-opór dyfuzji CO2:SDCO2≥ 50m słupa powietrza,  
-opór dyfuzji H2O:SDCO2<4 m słupa powietrza,  
Grubość stosowanej powłoki lub wyprawy powinna być zgodna z RMTiGM Dz.U. Nr 63 par. 171 dla 
poszczególnych materiałów.  
 
3. SPRZĘT  
Sprzęt do układania powłok ochronnych musi być zaakceptowany przez Inżyniera.  
 
4. TRANSPORT 
 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Przewóz składników chemicznych i 
materiałów do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinien odbywać się w szczelnych i 
nieuszkodzonych opakowaniach  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Malowanie preparatem do zabezpieczenia betonu Roboty wykonywać zgodnie z projektem 
kolorystycznym obiektów, opracowanym przez Projektanta. Typy powłoki dla poszczególnych 
elementów konstrukcji obiektów należy wykonaćzgodnie z następującym podziałem:  
-prefabrykowane belki sprężone  
– powłoką bez zdolności pokrywania zarysowań-odkryte powierzchnie betonowe ustroju niosącego  
– płyty gzymsów  
- powłoką odporną nadziałanie solanki, z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań-pozostałe 
odkryte powierzchnie betonowe  
- powłoką z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań. Preparat należy nanosić zgodnie z 
instrukcją producenta. Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczaniem 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. 
Przygotowanie podłoża Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe polegające na: -
usunięciu skorodowanego betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję betonu, 
a także na trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłożem betonowym, -naprawie 
uszkodzeń i ubytków betonu, -oczyszczeniu powierzchni betonu za pomocą strumienia wody pod 
wysokim ciśnieniem (60 - 100 MPa) lub przez piaskowanie. Przy zabezpieczaniu powierzchni nowego 
betonu w przypadku gdy wytrzymałość na odrywanie jest wystarczająca nie jest wymagane 
przygotowanie podłoża wg powyższych punktów. Wytrzymałość na odrywanie prawidłowo 
przygotowanego podłoża betonowego powinna wynosić: 
-dla konstrukcji nowo zbudowanych obiektów: wartość minimalna 1,5 MPa.  
-dla konstrukcji nowo odbudowywanych, rozbudowywanych i przebudowywanych obiektów: 
wartośćśrednia 1,5 MPa wartość minimalna 1,0 MPa Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości 
na odrywanie betonu w podłożu na każde 50 m2powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym 
minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 dla jednego obiektu. Wytrzymałość na ściskanie wg RMTiGM 
Dz.U. Nr 63 par. 170. Zawartość chlorków w zewnętrznej warstwie nieskaronatyzowanego 
betonowego podłoża w stosunku do masy cementu nie może być większa niż: 
 -0,4 % dla elementów żelbetowych,  
-0,2 % dla elementów sprężonych,  
-pH betonu w otulinie konstrukcji zbrojonej nie może być mniejsze niż 10. Wilgotność podłoża 
bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania zgodne z "Wytycznymi 
stosowania" dla danego materiału, ale nie może być większa niż:4 % dla materiałów stosowanych na 
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suche podłoże, dla materiałów stosowanych na mokre podłoże winno ono być matowo-wilgotne. 
Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić:  
-dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi nie niższa 
niż +5 °C, lecz nie wyższa niż +25 °C,  
-dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie niższa niż +8 °C (temperatura podłoża musi być 
wyższa o 3 °C od punktu rosy) i nie wyższa niż +25 °C. Zabezpieczenie powłoki antykorozyjnej 
Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodą hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie 
powinny wykazywać zacieków, przebarwień i innych wad. Powierzchnie wypraw nie powinny 
wykazywać pęknięć, przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych wad. Bezpośrednio po 
ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy chronić tę 
powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem (chyba, że 
"Wytyczne stosowania" materiału mówią inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej 5°C i 
przegrzaniem powyżej 25 °C. Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, 
pomostów roboczych i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych 
z naprawą betonu należy do Wykonawcy. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska Materiały do 
antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych pojemnikach i 
składowane w suchych pomieszczeniach w temp. nie niższych niż +5 °C i wyższych niż 25 °C. 
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 je utylizacji. 
 
Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem, odpadami materiałów 
nanoszonych szczególnie metodą natryskową.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 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. Kontrola materiałów Wykonawca obowiązany jest 
przedstawić Inżynierowi do akceptacji "Aprobatę TechnicznąIBDiM" i atesty materiałów. Inżynier 
obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań 
oraz właściwego przechowywania materiałów. Kontrola przygotowania podłoża Wykonawca 
obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża wykonanego wg p. 5. 
Kontrola wykonanych robót Po wykonaniu robót "Wykonawca" obowiązany jest przedstawić 
Inżynierowi do akceptacji wyniki badań: -wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na 
odrywanie określonej metodą "pull off", przy średnicy krążka próbnego 50 mm (wg zasady 1 
oznaczenie na 25 m , przy min. 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814), -grubości wykonanej powłoki lub 
wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą "pull off". Wyniki te powinny być zgodne z 
wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w p.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obejmuje wzrokową ocenę stanu całej powłoki lub wyprawy wg 
wymagań zawartych Tab. 1 
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7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 .  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Dokumenty i dane Podstawą dokonania oceny ilości robót ulegających zakryciu są następujące 
dokumenty: -dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, -dziennik budowy, -uzasadnienia dokonywania zmian, -dokumenty dotyczące jakości 
wbudowanych materiałów. Zakres Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje 
sprawdzenie zastosowanych czynników produkcji i wykonania poszczególnych elementów podanych 
w poszczególnych punktach niniejszego rozdziału. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, 
wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami przedmiotowych norm i SST. Jeżeli choć 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm 
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru. Odbiór ostateczny Wg D-M-00.00.00.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena jednostkowa obejmuje: zapewnienie niezbędnych czynników produkcyjnych produkcyjnych lub 
gotowych wyrobów; prace pomiarowe i przygotowawcze; zakup, transport i wykonanie. Cena 
uwzględnia wykonanie robót podstawowych oraz wszystkich robót towarzyszących, wynikających z 
warunków realizacyjnych, m.in.: wykonanie i rozbiórkę rusztowań i pomostów; osłonięcie elementów 
nie zabezpieczanych; oczyszczenie powierzchni poprzez strumieniowanie; wyrównanie powierzchni 
zabezpieczanej poprzez jej szpachlowanie; wielowarstwowe nałożenie preparatu zabezpieczającego; 
oczyszczenie terenu robót. Cena obejmuje również wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót 
na terenie PKP (np. uzgodnienie terminu i zakresu robót, koszty ewentualnych przerw w ruchu 
kolejowym).  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE Dz.U.63 „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie”. PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczanie w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji. 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczanie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. „Wymagania techniczne wykonania i odbioru 
napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”, IBDiM Instrukcja producenta i 
Aprobata Techniczna IBDM Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 
dnia 19 września 2003 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu Zabezpieczeń 
Powierzchniowych Drogowych Obiektów Inżynierskich. Część I – Wymagania” 
 
 
 
 


