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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym 
należy pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wytyczeniem obiektów mostowych i wykonaniem geodezyjnych pomiarów 
powykonawczych w ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi 
krajowej nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
– odtworzeniem (wyznaczeniem) osi trasy w terenie, 
– wyznaczeniem i stabilizacją punktów osnowy realizacyjnej, 
– wytyczeniem elementów obiektu inżynieryjnego, 
– prowadzeniem bieżącej obsługi geodezyjnej inwestycji, 
– wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych zrealizowanych obiektów 
i obejmują wszystkie czynności niezbędne do ich wykonania, w tym prace przygotowawcze, prace 
pomiarowe i prace kameralne. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, instrukcjami 
i wytycznymi technicznymi obowiązującymi przy pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz określeniami 
podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Ośrodek dokumentacji – centralny, wojewódzkie i powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej, prowadzone przez odpowiednie organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej tj.:  
– Głównego Geodetę Kraju – w zakresie zasobu centralnego,  
– marszałków województw – w zakresie zasobów wojewódzkich,  
– starostów – w zakresie zasobów powiatowych. 
Kierownik prac geodezyjnych – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu 
geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę do kierowania pracami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia. 
Osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na 
powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
Osnowa geodezyjna wysokościowa – usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku 
do przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
Osnowa realizacyjna – osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego 
wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń 
i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także 
w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych. 
Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy. 
Wizura – widoczność z punktu geodezyjnego na punkt. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Materiały do wykonania robót 
Do wyznaczenia osi trasy oraz wyznaczenia i stabilizacji punktów osnowy realizacyjnej oraz punktów 
charakterystycznych obiektów inżynieryjnych konieczne są następujące materiały: słupki betonowe, rurki, 
trzpienie i bolce stalowe, pale drewniane, farba chlorokauczukowa lub ftalowa. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który umożliwi osiągnięcie wymaganych dokładności i precyzji pomiarów. 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania prac pomiarowych konieczny jest sprzęt geodezyjny wysokiej dokładności taki jak: 
– instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 20CC oraz odległości 10 mm ± 10 mm/km, 
– nasadki dalmiercze o dokładności pomiaru odległości 10 mm ± 10 mm/km, 
– teodolity o dokładności pomiaru kątów 20CC, 
– niwelatory o dokładności pomiaru 5 mm/km, 
– sprzęt GPS, 
– pomocniczy sprzęt geodezyjny: taśmy stalowe, ruletki, statywy, tyczki, łaty, lustra sygnałowe, szpilki 

itp., 
– sprzęt pomocniczy do cięcia wizjerek i stabilizacji punktów pomiarowych: maczety, łopaty młotki itp. 
Do wykonania prac kameralnych stosować należy: 
– sprzęt komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem geodezyjnym, 
– drukarki, plotery etc. 
Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne wymagane 
odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, niwelatorów, dalmierzy, wykrywaczy urządzeń 
podziemnych, ploterów itp., jak i prostych przyrządów takich jak taśmy i ruletki. Sprzęt powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. Rodzaj sprzętu zależny jest od 
przyjętych w SST dokładności. Jakikolwiek sprzęt niegwarantujący zachowania wymagań jakościowych 
robót zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi, 
dopuszczonymi do ruchu środkami transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w 
sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, zgodnie z art. 19, ust. 1, p. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 – Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (tekst jednolity, 14 listopada 2017r.), lub pomocniczo z załącznikiem do Rozporządzenia 
MSWiA z dnia 24 marca 1999 w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz 
krajowego systemu informacji o terenie. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac 
geodezyjnych zgodnie warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz poleceniami Inżyniera (wszelkie 
polecenia i uzgodnienia między Inżynierem, a Wykonawcą wymagają formy pisemnej). Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za następstwa wynikające z nieprawidłowego wykonania prac geodezyjnych. 
Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych Wykonawca zobowiązany jest dokonać ich 
zgłoszenia w ośrodku dokumentacji (jeżeli zgodnie z przepisami podlegają one zgłoszeniu), a następnie po 
ich zakończeniu przekazać materiały i informacje powstałe w wyniku tych prac do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. 
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Prace geodezyjne oraz bezpośredni nadzór i kontrolę nad nimi powinni wykonywać wyłącznie geodeci 
posiadający odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne określone w PW są zgodne 
z rzeczywistymi. Punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 
punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe 
konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.1. Wyznaczenie osi trasy 
Wyznaczenie osi trasy w terenie polega na: 
– wyznaczeniu dla potrzeb realizacyjnych punktów osi trasy, punktów wyznaczających charakterystyczne 

przekroje poprzeczne i punktów wysokościowych, 
– wyznaczeniu dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów inżynieryjnych i założeniu reperów 

roboczych przy tych obiektach, 
– wyznaczeniu przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów według potrzeb, 
– stabilizacji wyznaczonych punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu 
był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery 
robocze powinny być wyposażone w dodatkowe tablice zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie 
nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.2. Założenie osnowy realizacyjnej 
Punkty osnowy realizacyjnej sytuacyjno-wysokościowej należy wyznaczyć w rejonie projektowanego obiektu 
inżynieryjnego, poza strefą przewidywanych prac oraz wpływów realizowanego obiektu, w miejscach 
umożliwiających łatwy dostęp i dobrą widoczność. Ilość i rozmieszczenie punktów osnowy zależne są od 
wielkości realizowanego obiektu oraz konfiguracji i zagospodarowania terenu. Rozmieszczenie punktów 
osnowy oraz punktów wysokościowych powinno być takie, aby każdy punkt zlokalizowany w obrębie robót 
był możliwy do namierzenia z założoną dokładnością co najmniej z dwóch punktów osnowy poziomej oraz 
co najmniej jednego punktu osnowy pionowej. Ponadto przy każdym realizowanym obiekcie inżynieryjnym 
powinny być zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt 
osnowy pionowej, niezależnie od punktów, o których mowa powyżej. Punkty osnowy realizacyjnej 
sytuacyjno-wysokościowej muszą być zastabilizowane w sposób trwały i wyraźnie oznakowane, w sposób 
ograniczający do minimum ryzyko ich przypadkowego uszkodzenia. 
Dokładność osnowy realizacyjnej powinna odpowiadać dokładności osnowy pomiarowej państwowej II-giej 
klasy. Osnowa realizacyjna powinna być dowiązana co najmniej do dwóch punktów osnowy państwowej 
(poziomej i pionowej) klasy nie niższej niż II. Przed dowiązaniem osnowy realizacyjnej do osnowy 
państwowej Wykonawca dokona aktualizacji współrzędnych punktów osnowy państwowej, do której osnowa 
realizacyjna ma być dowiązana. Jedyną akceptowaną metoda tych czynności jest pomiar GPS. 
Do obowiązków Wykonawcy należy również utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robót oraz 
w okresie gwarancji i rękojmi. Osnowę realizacyjną należy aktualizować nie rzadziej niż: 
– w trakcie trwania Robót – co miesiąc oraz w przypadku każdego naruszenia któregokolwiek z punktów 

osnowy poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje się również uzasadnioną obawę 
Wykonawcy lub Inżyniera, że takie naruszenie nastąpiło, 

– w okresie gwarancji – według wskazań Inżyniera, lecz nie rzadziej niż co 3 miesiące, 
– w okresie rękojmi – według wskazań Kierownika Projektu. 
Jakiekolwiek uzupełnienie punktów osnowy pomiarowej (poziomej lub pionowej) albo konieczność częstszej 
aktualizacji osnowy, niż w okresach granicznych podanych w niniejszej ST nie może powodować roszczeń 
Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
Po ukończeniu budowy dane o osnowie realizacyjnej powinny być włączone do państwowego zasobu 
geodezyjno-kartograficznego osnowy geodezyjnej. 

5.3. Wytyczenie obiektu inżynieryjnego 
Tyczenie obiektu inżynieryjnego prowadzi się w dowiązaniu do wcześniej założonej osnowy realizacyjnej. 
Wykonanie robót polega na: 
– wyznaczeniu osi podłużnej (głównej) i osi dodatkowych (pomocniczych) obiektu, 
– wyznaczeniu osi wszystkich podpór, 
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– wyznaczeniu osi pali, 
– wyznaczeniu wszystkich punktów niezbędnych do odtworzenia obrysu fundamentów i korpusów 

podpór, 
– wyznaczeniu osi łożysk, 
– wyznaczeniu osi i punktów krańcowych ustroju nośnego – w sytuacjach szczególnych, przy 

skomplikowanej geometrii ustroju, konieczne jest wyznaczenie wszystkich osi pomocniczych, krawędzi 
i punktów charakterystycznych przewidzianych dokumentacją projektową, 

– wyznaczeniu osi wpustów i sączków oraz innego, przewidzianego projektem, wyposażenia 
– określeniu wysokości wszystkich punktów charakterystycznych tyczonych elementów obiektu. 
Wymagane dokładności tyczenia wynoszą w stosunku do dokumentacji projektowej: 
– dokładność wyznaczenia osi głównej, osi pomocniczych i osi podpór ±1 cm,  

– dokładność wyznaczenia osi łożysk 0,4 cm, 
– dokładność wyznaczenia punktów charakterystycznych podpór i ustrojów nośnych ±1 cm, 
– dokładność wyznaczenia osi wpustów i sączków ±0,4 cm w kierunku poprzecznym i ±1 cm w kierunku 

podłużnym do osi obiektu, 
– dokładność wyznaczenia osi pozostałych urządzeń wyposażenia ±1 cm, 
– dokładność wyznaczenia rzędnych elementów odwodnienia ±0,2 cm, 
– dokładność wyznaczenia pozostałych rzędnych ±0,5 cm. 

5.4. Geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu 
W pierwszej kolejności należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać pomiary 
inwentaryzacyjne, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, lub 
pomocniczo z instrukcją G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe", mierząc wszystkie zasadnicze elementy 
zrealizowanego obiektu inżynieryjnego, w szczególności: 
– współrzędne punktów charakterystycznych podpór (naroża fundamentów, ścian podpór i skrzydeł, osie 

łożysk), 
– współrzędne punktów charakterystycznych pomostów (naroża, osie główne i osie odwodnienia, osie 

wpustów, krawężniki, krawędzie koryta balastowego), 
– wymiary skrajni i światła obiektów mostowych, 
– rzędne krawężników, nawierzchni, urządzeń odwadniających, dna wlotu i wylotu przepustów, spodu 

konstrukcji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót, w szczególności 

uzyskania wymaganych tolerancji, podanych w p. 5.1  5.4. Dla oceny prawidłowości tyczenia obiektu 
inżynieryjnego konieczne jest ponadto prowadzenie bieżącej kontroli zgodności podstawowych wymiarów 
tyczonych elementów (długości boków, rozstawy podpór, długości przekątnych), uzyskanych z pomiaru 
bezpośredniego, z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kpl. (komplet) wykonanych prac związanych z obsługą geodezyjną obiektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową, 
wymaganiami niniejszej ST i poleceniami Inżyniera. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wytyczenia obiektu obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, w tym pokrycie kosztów usług ośrodka dokumentacji, 
– sporządzenie projektu osnowy pomiarowej realizacyjnej, uwzględniającego warunki terenowe, 

w szczególności widoczność i dostępność punktów, 
– wykonanie prac przygotowawczych obejmujących oczyszczenie i splantowanie terenu w miejscu 

zakładanych punktów osnowy realizacyjnej, ewentualne ułatwienie dostępu do punktów osnowy, 
przecięcie i oczyszczenie wizjerek w celu zapewnienia właściwej wizury,  

– wykonanie prac kameralnych (analiza dokumentacji projektowej, opracowanie i weryfikacja danych 
potrzebnych do wyniesienia w teren), 

– wykonanie prac pomiarowych w terenie, w tym wykonanie aktualizacji współrzędnych punktów osnowy 
państwowej, stanowiącej podstawę zakładanej osnowy realizacyjnej, 

– stabilizację i oznakowanie punktów w terenie, 
– utrzymanie założonej osnowy realizacyjnej w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi, w tym wznawianie uszkodzonych punktów oraz ich aktualizację, 
– wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, 
– uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac, 
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót 
objętych niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.  

9.2. Kalkulacja kosztów robót 
Roboty ujęte w niniejszej ST nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w cenach 
poszczególnych robót obiektowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-N-02211:2000  Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa. 
PN-N-02251:1987  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-99310:2000  Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia. 
PN-ISO-9849:2003  Optyka i instrumenty optyczne. Instrumenty geodezyjne i pomiarowe. Terminologia 

10.2. Instrukcje techniczne  
0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. 
G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna. 
G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji. 
G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. 
G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. 
K-1 Mapa zasadnicza 

10.3. Wytyczne techniczne  
G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów. 
G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar, opracowanie wyników. 
G-1.6 Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych. 
G-3.1 Osnowy realizacyjne. 
G-3.2 Pomiary realizacyjne. 
K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja 

10.4. Inne dokumenty  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
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– Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z późniejszymi 
zmianami. 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 w sprawie 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie 
(Dz. U. nr 30, poz. 297). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania 
materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz. U. nr 33, poz. 195). 

– Zarządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 5 sierpnia 1996 w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (M.P. nr 50, poz. 469). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie (Dz. U. nr 83, poz. 376), 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (Dz. U. nr 263, poz. 1572). 
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M.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

M.01.00.04. ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ OBCYCH  

CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zabezpieczeniem urządzeń obcych na czas robót związanych z wykonaniem obiektów 
inżynieryjnych w ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej 
nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zabezpieczeniem 
i ewentualnym tymczasowym podparciem (podwieszeniem) istniejących instalacji obcych, występujących 
w strefie planowanych prac ziemnych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Rura osłonowa dwudzielna – rura ochronna stalowa lub z PEHD, zakładana na podziemne przewody 
instalacji obcych (kable energetyczne, teletechniczne i sygnalizacyjne, rury wodociągowe, gazowe, 
kanalizacyjne itp.) w celu ich zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem w trakcie prac, wykonana z 
dwóch połówek, przystosowanych do założenia w formie łubków na zabezpieczane urządzenie bez 
konieczności jego przecinania, łączona opaskami zaciskowymi lub śrubami kołnierzowymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 
Do wykonania robót stosowane są następujące materiały: 
– rury osłonowe dwudzielne stalowe lub z PEHD o średnicy dostosowanej do zabezpieczanego urządzenia, 
– profile walcowane (dwuteowniki, ceowniki) jako przęsła konstrukcji wsporczych, 
– podkłady kolejowe staroużyteczne, krawędziaki, okrąglaki i stemple drewniane, podpory rusztowaniowe 

inwentaryzowane, płyty betonowe drogowe, 
– śruby rzymskie, odciągi stalowe, grodzice stalowe, 
– materiały pomocnicze (drut stalowy, śruby, klamry ciesielskie, ściągi, gwoździe itp.).  

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy i zależny jest od planowanej organizacji robót. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi, 
dopuszczonymi do ruchu środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca opracuje i przedstawi Inżynierowi do uzgodnienia projekt zabezpieczenia urządzeń obcych na czas 
prowadzenia robót. W szczególności dotyczy to zabezpieczenia urządzeń punktowych takich jak: słupy 
trakcyjne, słupy napowietrznych sieci energetycznych lub teletechnicznych, studnie lub inne obiekty budowlane, 
zlokalizowane w strefie prac. 
Instalacje obce, przewidziane do zabezpieczenia, należy wstępnie zlokalizować w oparciu o plan sytuacyjny 
miejsca robót z naniesionym uzbrojeniem podziemnym, zamieszczony w dokumentacji projektowej. Kolejną 
czynnością jest wykonanie przekopów kontrolnych, umożliwiających dokładną lokalizację urządzeń oraz 
ewentualne stwierdzenie innych, nie wykazanych na planach urządzeń obcych. Przekopy kontrolne wykonuje 
się ręcznie, z zachowaniem środków ostrożności ograniczających do minimum ryzyko uszkodzenia urządzeń. 
Po ustaleniu dokładnego przebiegu urządzeń podziemnych należy dokonać ich odsłonięcia zgodnie z SST 
M.02.01 i M.02.01.02, a następnie przystąpić do właściwego zabezpieczenia. 
Przebiegające u podstawy nasypu istniejące kable teletechniczne, srk lub energetyczne, zlokalizowane 
w strefie prac ziemnych, należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przez ujęcie w rury osłonowe PEHD 

dwudzielne o średnicy 110 mm. Inne urządzenia, np. rurociągi, zabezpiecza się rurami osłonowymi 
o średnicy dostosowanej do wymiarów zabezpieczanego urządzenia.  
Instalacje przebiegające na nasypie wymagają, po zabezpieczeniu osłoną dwudzielną, podwieszenia do 
wbudowanej konstrukcji odciążającej lub prowizorycznej konstrukcji wsporczej w postaci przęsła z dźwigara 
walcowanego o przekroju dwuteowym lub ceowym, ułożonego na płasko i ułożyskowanego na krawędziach  
wykopu na drewnianych podkładach kolejowych. W przypadku większych rozpiętości konstrukcji wsporczej 
stosuje się dodatkowe podpory pośrednie wykonywane z odpowiednio stężonych krawędziaków lub okrąglaków 
drewnianych, bądź inwentaryzowanych podpór rusztowaniowych, opartych na podwalinach z podkładów 
staroużytecznych lub płyt betonowych drogowych, ułożonych bezpośrednio na gruncie. Podłoże pod 
podwalinami powinno być zagęszczone do IS = 1,00, a miejsca posadowienia podpór tak wybrane, by 
wyeliminować możliwość ich podmycia, czy osuwania się gruntu w ich rejonie. Rozstaw i nośność podpór 
pośrednich należy dostosować do ciężaru podpieranych urządzeń oraz sztywności zastosowanych konstrukcji 
wsporczych, a konstrukcję samej podpory wykonać w sposób gwarantujący zachowanie wymaganej sztywności 
i stabilności podparcia. 
Elementy urządzeń punktowych należy zabezpieczyć w sposób indywidualny, dostosowany do sytuacji lokalnej 
i specyfiki zabezpieczanego urządzenia. Możliwe jest zastosowanie ścianek szczelnych stalowych, kotew 
gruntowych, odciągów stalowych, tymczasowych podpór czy zastrzałów, dodatkowych rozparć szalunków 
wykopów itp. Przyjęty sposób zabezpieczenia powinien gwarantować zachowanie stateczności 
zabezpieczanego elementu we wszystkich fazach prowadzonych prac.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową 
oraz podanymi w niniejszej ST wymaganiami oraz zaleceniami Inżyniera. Sprawdzeniu podlega 
w szczególności wskaźnik  zagęszczenia podłoża w miejscu posadowienia podpór konstrukcji wsporczych, 
jakość połączeń i stężeń, stabilność podpór, ugięcia konstrukcji wsporczych. Jako dopuszczalne uznaje się 
ugięcie całkowite konstrukcji wsporczej o wartości L/200 w przypadku oparcia kabli i L/300 dla rurociągów. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest 1 kpl. (komplet) wykonanych zabezpieczeń urządzeń obcych, koniecznych dla 
prawidłowej realizacji danego obiektu, składających się z rur osłonowych, konstrukcji wsporczych, podpór 
montażowych, zabezpieczeń urządzeń punktowych itp.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonania robót obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– opracowanie i uzgodnieni z Inżynierem niezbędnych projektów technologicznych, 
– wykonanie przekopów kontrolnych, 
– wykonanie zabezpieczenia urządzeń rurami dwudzielnymi, 
– wykonanie niezbędnych konstrukcji wsporczych, 
– wykonanie podpór pośrednich i skrajnych dla konstrukcji wsporczych wraz z przygotowaniem podłoża, 
– ułożenie urządzeń w rurach ochronnych na konstrukcjach wsporczych ewentualnie podwieszenie do 

konstrukcji odciążających lub ścian szczelnych, 
– wykonanie indywidualnych zabezpieczeń urządzeń obcych punktowych, 
– demontaż i wywiezienie zabezpieczeń po zakończeniu prac, 
– uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót, 
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
PN-EN 1995-2:2007 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 2: Mosty 
PN-S-10080:1993 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania. 
PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 
PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen PE. Część 2. Rury. 
PN-H-93407:1991 Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
PN-EN 10163-3:2006 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, 

blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco. Część 3: 
Kształtowniki. 

PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane na 
gorąco. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, wymiarów i masy. 
PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania 
PN-D-96000:1975  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002:1972 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
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CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z tymczasowym przełożeniem cieków wodnych związanych z wykonaniem obiektów 
inżynieryjnych w ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej 
nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót hydrotechnicznych związanych 
z tymczasowym przełożeniem cieków wodnych kolidujących z budową obiektów inżynieryjnych i odcięciem 
dopływu wody do strefy prac. 

2.1. Nazwy i kody robót 
CPV 45221111-3  Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 
CPV 45221112-0  Roboty budowlane w zakresie mostów kolejowych 

2.2. Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz określeniami 
podanymi w części OO - wymagania ogólne. 
Grodza ziemna – tymczasowa hydrotechniczna budowla ziemna wykonana z gruntów słabo przepuszczalnych, 
często z dodatkowym doszczelnieniem, odgradzająca miejsce wznoszenia budowli hydrotechnicznej lub 
inżynieryjnej od dopływu wód powierzchniowych lub gruntowych i umożliwiająca prowadzenie prac 
budowlanych. 
Ścianka szczelna – konstrukcja pomocnicza lub część składowa budowli, używana w celu zabezpieczenia 
stateczności ścian głębokich wykopów lub w celu odgrodzenia się od napływu wody gruntowej bądź 
powierzchniowej, wykonywana z podłużnych, płaskich elementów, łączonych pomiędzy sobą na szczelne 
połączenia typu „wpust i pióro”, wbijanych, wciskanych lub wwibrowywanych w grunt, tworzących wokół 
zabezpieczanej strefy rodzaj palisady. W zależności od materiału rozróżnia się ścianki stalowe, drewniane lub z 
innych materiałów (np. z tworzyw sztucznych). 
Ścianka szczelna technologiczna – tymczasowa ścianka szczelna wykonywana na czas prowadzenia robót, 
umożliwiająca ich wykonanie w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, wyciągana po zakończeniu prac. 

2.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części OO - wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 

3. MATERIAŁY 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części                        OO - 
wymagania ogólne. 

3.2. Materiały do wykonania robót 
Rodzaj materiału zależy od przyjętej przez Wykonawcę technologii wykonania prac. Do tymczasowego 
przełożenia cieków wodnych oraz odcięcia dopływu wody do strefy prac stosuje się najczęściej: 
– ścianki szczelne stalowe, ścianki z dyli drewnianych, grodze ziemne z doszczelnieniem z folii PE grubej, 

worki jutowe lub polipropylenowe wypełnione piaskiem, kamień łamany do narzutów, 
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– rurociągi prowizoryczne z rur PEHD z kompletem złączek i uszczelek, koryta drewniane, 
– drewno na podpory rurociągów, podkłady staroużyteczne, płyty betonowe drogowe, klamry ciesielskie, 

śruby, gwoździe itp. 

4. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części OO - wymagania ogólne.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy i zależy od planowanej organizacji i zakresu robót. Zastosowany sprzęt 
podlega akceptacji Inżyniera. Do wykonania objętych niniejszą ST prac hydrotechnicznych można stosować: 
– żurawie samochodowe,  
– urządzenia do pogrążania ścianek szczelnych, 
– koparki, spycharki lub ładowarki, zagęszczarki, ubijaki spalinowe, 
– piły tarczowe, spawarki, zestawy acetylenowo-tlenowe do cięcia stali, 
– pompy spalinowe lub elektryczne. 

5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części OO - wymagania ogólne. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi, 
dopuszczonymi do ruchu środkami transportowymi, dostosowanymi do specyfiki, gabarytów i ciężaru 
przewożonych ładunków. 

6. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części OO - wymagania ogólne. 
W celu ograniczenia utrudnień realizacyjnych związanych z podwyższonym poziomem wód gruntowych 
i wysokimi stanami wód powierzchniowych posadowienie obiektów powinno się realizować w porze suchej, przy 
możliwie najniższym poziomie zwierciadła wody gruntowej i niskich stanach wód powierzchniowych. Należy 
przy tym liczyć się z możliwością okresowych wezbrań wód, spowodowanych wystąpieniem znaczniejszych lub 
długotrwałych opadów i tak planować prace, by do minimum ograniczyć skutki takich zdarzeń. 
Tam gdzie projektowane prace wykonywane są w bezpośrednim sąsiedztwie cieków lub zbiorników wodnych, 
konieczne jest zabezpieczenie miejsca robót przed napływem wody wraz z jej tymczasowym przepuszczeniem 
przez strefę prac w sposób zabezpieczający przed jej zalaniem przez wodę. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inżynierem projekt tymczasowego przełożenia cieków wodnych i 
zabezpieczenia miejsca prac przed napływem wody, uwzględniający warunki lokalne, w szczególności wielkość 
cieku i występujące w nim przepływy oraz przyjętą technologię prowadzenia robót. 
W zależności od charakteru cieku i wielkości przepływu stosuje się zasadniczo dwa rozwiązania: 
– tymczasowe odsunięcie osi cieku od miejsca prac z zabezpieczeniem strefy robót grodzą ziemną lub 

ścianką szczelną, umożliwiające np. wykonanie podpory mostu czy muru oporowego nabrzeża – 
rozwiązanie to stosowane jest z reguły przy większych ciekach, których ujęcie w rurociągi tymczasowe, ze 
względu na znaczny przepływ nie jest możliwe, 

– ujęcie wody przed strefą robót, z ewentualnym niewielkim spiętrzeniem i przepuszczenie jej przez tę strefę 
lub ponad nią systemem szczelnych koryt lub rurociągów tymczasowych. 

W pierwszym przypadku konieczne jest wykonanie tymczasowej korekty koryta cieku wodnego, 
z jednoczesnym zabezpieczeniem miejsca prac przed zalaniem ścianką szczelną (stalową lub rzadziej 
drewnianą) bądź grodzą ziemną. Do wykonania grodzy ziemnej stosuje się grunty słabo przepuszczalne, na 
ogół pochodzące z rozkopania koryta w celu jego korekty. Grodzę dodatkowo doszczelnia się przez ułożenie od 
strony napływu wody przepony z grubej folii PE, dociśniętej np. workami wypełnionymi piaskiem, narzutem 
kamiennym lub małogabarytowymi elementami betonowymi. Po zakończeniu prac grodzę lub ściankę szczelną 
usuwa się, a koryto cieku wraca do poprzedniego łożyska. 
W przypadku mniejszych cieków wodnych, jak rowy melioracyjne czy niewielkie potoki, bardziej racjonalnym 
rozwiązaniem jest zastosowanie tymczasowych rurociągów lub szczelnych koryt, o przekroju dostosowanym do 
wielkości spodziewanego przepływu miarodajnego w cieku, przy czym korzystniejszym rozwiązaniem, ze 
względu na ich większą szczelność i możliwość pracy pod ciśnieniem, są rurociągi. 
Dla tymczasowego przeprowadzenia wody przez strefę prac przy pomocy rurociągów lub koryt konieczne jest 
wykonanie prowizorycznego ujęcia wody powyżej miejsca prac w postaci ścianki szczelnej stalowej lub 
drewnianej, ewentualnie grodzy ziemnej, przegradzających i szczelnie zamykających koryto cieku. 
W przypadku zastosowania ścianki szczelnej dwa lub więcej brusów (w zależności od planowanej średnicy 
rurociągu lub przekroju koryta), na kierunku osi obiektu należy wbić głębiej niż pozostałe, a w zagłębieniu 
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osadzić kolektor PEHD o odpowiedniej średnicy, zależnej od wielkości spodziewanego przepływu lub koryto 
drewniane. W przypadku zastosowania rurociągu możliwe jest również wycięcie w ściance, poniżej jej górnej 
krawędzi, otworu o średnicy dostosowanej do średnicy zewnętrznej kolektora, co umożliwia piętrzenie wody 
i pracę przewodu pod ciśnieniem. Zabieg taki zwiększa zdolność przepustową rurociągu, a strefa ujęcia wody 
pełni dodatkowo funkcję małego zbiornika retencyjnego, osłabiającego ewentualną falę wezbraniową 
w przypadku wystąpienia większych opadów. Ten sam efekt uzyskać można przy zastosowaniu grodzy ziemnej 
uszczelnionej folią, umieszczając wlot rurociągu w podstawie lub dolnej części zapory, a nie w jej koronie. 
Rurociąg lub koryto układa się na tymczasowych podporach (np. w postaci kozłów, klatek, czy jarzm 
drewnianych), z zachowaniem jednostajnego spadku podłużnego. Minimalny spadek podłużny rurociągu lub 
koryta wynika z obliczeń hydraulicznych i powinien zapewniać uzyskanie wymaganej zdolności przepustowej. 
Pożądane jest uzyskanie minimalnego pochylenia podłużnego rurociągu o wartości 0,2÷0,5% (w przypadku 
koryt 0,5÷1,0%). Rozstaw podpór powinien być dostosowany do sztywności projektowanego rurociągu, a ich 
konstrukcja musi umożliwiać bezpieczne przeniesienie ciężaru rurociągu całkowicie wypełnionego wodą. 
Kolektor lub koryto winny wyprowadzać wodę poza strefę projektowanych prac. Z reguły, zwłaszcza przy 
niewielkich spadkach cieków, konieczne jest wykonanie dodatkowej ścianki szczelnej lub grodzy poniżej 
miejsca prac, zabezpieczającej przed cofką i zalaniem wykopów z tej strony. Po zakończeniu budowy obiektu i 
przejęciu cieku przez nową konstrukcję, kolektor technologiczny należy zdemontować, a ścianki szczelne lub 
grodze ziemne usunąć. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części OO - wymagania ogólne. 
Kontrola jakości robót polega na ocenie efektywności zastosowanych rozwiązań, w szczególności uzyskanej 
szczelności zabezpieczeń. Niewielkie przecieki likwiduje się przez zastosowanie pomp osuszających miejsce 
prac. W przypadku większych przecieków, zagrażających rozmyciem gruntu i zalaniem strefy prac konieczna 
jest poprawa systemu zabezpieczeń i jego doszczelnienie. 
Poprawność ułożenia rurociągu tymczasowego ocenia się sprawdzając: 
– szczelność i trwałość wszystkich połączeń,  
– stabilność i trwałość podpór rurociągu, 
– zachowanie projektowanej niwelety rurociągu,  
– brak kolizji trasy rurociągu z projektowanymi robotami. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części OO - wymagania ogólne. 

8.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową  jest 1 kpl. ułożonego rurociągu tymczasowego o określonej średnicy. 

9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części OO - wymagania ogólne. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych elementów z dokumentacją projektową, 
wymaganiami niniejszej ST i poleceniami Inżyniera. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części OO - wymagania ogólne. 

10.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa wykonania prac obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– opracowanie i uzgodnienie z Inżynierem niezbędnych projektów technologicznych, 
– wykonanie urządzeń technicznych do tymczasowego przełożenia cieku, w szczególności ścianek 

szczelnych piętrzących ewentualnie grodzy ziemnych oraz rurociągów tymczasowych, 
– utrzymanie urządzeń technicznych tymczasowego przełożenia cieku w całym okresie ich eksploatacji, 

w tym bieżąca likwidacja przecieków i pompowanie wody, 
– rozebranie urządzeń po zakończeniu prac, 
– oczyszczenie koryta cieku z pozostałości umocnień, 
– uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót, 
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a także wszystkie inne roboty wyżej nie wymienione, niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

11.1. Normy 
PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
PN-EN 1995-2:2007 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 2. Mosty. 
PN-S-10080:1983 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania. 
PN-ISO 11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary i tolerancja. 

Część 1. Szeregi metryczne. 
PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen PE. Część 2. Rury. 
PN-EN ISO 9080:2013-04 Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych. Oznaczanie 

przez ekstrapolację długotrwałej wytrzymałości hydrostatycznej materiałów 
termoplastycznych w postaci rur. 

PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania. 

PN-D-96000:1975  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002:1972 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
BN-8959-01:1983 Urządzenia melioracji wodnych. Nasypy. Wymagania i badania 
BN-8952-26:1969 Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli regulacyjnych. Materace taflowe. 
BN-8952-27:1969 Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli regulacyjnych. Kiszki faszynowe. 

11.2. Inne dokumenty 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. nr 0, poz. 469). 
Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami). 
Wytyczne projektowania obiektów i urządzeń budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji. Światła 
mostów i przepustów. WP-D12, Ministerstwo Komunikacji, Departament Budownictwa, Warszawa 1973. 
Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 
Wrocław – Żmigród 2000. 
Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych umocnień dla rzek i potoków górskich i podgórskich 
opracowany przez Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT w 
Warszawie. Część II – Rzeki nizinne. Warszawa 1980. 
Warunki techniczne wykonywania ścianek szczelnych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, zeszyt I-25. 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych związanych z wyburzeniem istniejących obiektów budowlanych w ramach zadania "02100 
- Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką następujących 
obiektów budowlanych lub ich elementów: 
– nawierzchni torowej na podsypce tłuczniowej lub na mostownicach, w tym nawierzchni z odbojnicami, 
– krawężników i obrzeży oraz nawierzchni dróg, placów, i chodników,  
– umocnienień skarp i dna rowów, umocnień skarp nasypów, schodów skarpowych, 
– elementów wyposażenia obiektów inżynieryjnych, takich jak: poręcze i balustrady, bariery ochronne, osłony 

przeciwporażeniowe, ograniczniki uniesienia sieci trakcyjnej, instalacje odwodnieniowe, izolacje, 
urządzenia dylatacyjne, łożyska itp., 

– urządzeń obcych i infrastruktury związanej, 
– przęseł obiektów mostowych, 
– podpór i skrzydeł obiektów mostowych oraz ich fundamentów, 
– konstrukcji oporowych i ich fundamentów,  
– przepustów i ich fundamentów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 
Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych, posiadający fundamenty i dach. 
Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, 
linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, budowle ziemne, 
hydrotechniczne, wolno stojące urządzenia techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia 
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu itp. 
Obiekt małej architektury – niewielki obiekt budowlany, a w szczególności: obiekty kultu religijnego, obiekty 
architektury ogrodowej, obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku. 
Odpady – każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w zał. nr 1 do ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach, której posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do jej pozbycia jest 
zobowiązany. 
Odpady niebezpieczne – odpady wymienione w zał. nr 2, zawierające składniki wymienione w zał. nr 3 lub 
posiadające właściwości wymienione w zał. nr 4 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Materiały do wykonania robót 
Materiałami do wykonania rusztowań i podestów roboczych, tymczasowych podparć rozbieranych elementów 
oraz osłon i ekranów zabezpieczających przed spadającym gruzem są: 
– elementy inwentaryzowane rusztowań, podpory i klatki rusztowaniowe, 
– krawędziaki, bale i deski z drewna iglastego, sklejka, płyty drewnopochodne, 
– siatki stalowe i z tworzyw sztucznych, plandeki, folie, maty, 
– inne materiały zaproponowane przez Wykonawcę i zaaprobowane przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy i zależy od planowanej organizacji,  rodzaju i skali wykonywanych robót 
rozbiórkowych. Zastosowany sprzęt winien być zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera. Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów konstrukcji można stosować: 
– koparki hydrauliczne z odpowiednim osprzętem kruszącym, 
– sprężarki i młoty pneumatyczne, piły do cięcia betonu,  
– urządzenia do hydrodynamicznego kucia i cięcia żelbetu, 
– motorowe piły łańcuchowe do cięcia drewna, 
– zestawy acetylenowo-tlenowe do cięcia zbrojenia i elementów konstrukcji stalowych, 
– dźwigniki hydrauliczne, wciągarki linowe, rolki, 
– żurawie samochodowe, dźwigi hydrauliczne na podwoziu samochodowym, dźwigi kolejowe EDK-300/5, 

a w uzasadnionych przypadkach EDK-750, EDK-1000 lub większe, 
– koparki, ładowarki i spycharki – do załadunku materiałów z rozbiórki. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt potrzebne do wykonania prac mogą 
być przewożone dowolnymi, dopuszczonymi do ruchu środkami transportowymi, dostosowanymi do specyfiki, 
gabarytów i ciężaru przewożonych ładunków.  
Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania 
odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. 
Gruz z rozbiórki może być wywożony dowolnymi środkami transportu, zapewniającymi bezpieczny i nie 
powodujący zanieczyszczenia nawierzchni jezdni oraz środowiska naturalnego transport (preferowane są 
samochody samowyładowcze). Przewożony ładunek powinien być zabezpieczony przed pyleniem przez 
przykrycie plandekami, osłonięcie roletami lub skropienie wodą. Stopień załadowania środków transportu musi 
wykluczać możliwość wysypywania się gruzu w czasie transportu. 
Większe elementy konstrukcyjne pochodzące z rozbiórki (elementy konstrukcji stalowych, dźwigary 
prefabrykowane, szyny itp.) powinny być przewożone środkami transportu dostosowanymi do ich gabarytów 
(np. samochody dłużycowe, platformy niskopodłogowe lub platformy kolejowe) i ciężaru. Ładunek musi zostać 
zabezpieczony przed przesunięciem się lub wywróceniem w czasie transportu i nie może przekraczać 
dopuszczalnej skrajni ładunkowej, określonej przepisami PKP lub przepisami ruchu drogowego.. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać dodatkowo wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków osi oraz dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inżynierem projekt technologii prac rozbiórkowych oraz harmonogram robót, 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą one prowadzone. Projekt technologii rozbiórki powinien 
określać kolejność i sposób demontażu poszczególnych elementów, sposób zapewnienia stateczności 
rozbieranej konstrukcji po naruszeniu jej pierwotnej struktury, miejsce i sposób składowania demontowanych 
elementów oraz materiałów pochodzących z rozbiórki, rozmieszczenie, minimalny udźwig i bezpieczne 
promienie pracy sprzętu dźwigowego, układ i konstrukcję nawierzchni dróg technologicznych i stanowisk 
roboczych dla sprzętu (w szczególności dźwigowego), konstrukcję i rozmieszczenie ewentualnych podestów 
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roboczych oraz rusztowań ochronnych i osłon. Przyjęte w projekcie konstrukcje wsporcze i osłonowe muszą 
posiadać dostateczną wytrzymałość i sztywność, gwarantujące bezpieczeństwo ich użytkowania. 
Przed rozpoczęciem prac należy rejon rozbiórki odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych. Do rozbiórki można przystąpić po wykonaniu tymczasowych urządzeń wsporczych i podwieszeniu 
do nich istniejącego uzbrojenia, zlokalizowanego na obiekcie oraz po zbudowaniu rusztowań, szalunków, osłon 
i ekranów zabezpieczających przestrzeń pod rozbieranym obiektem i wokół niego przed spadającym gruzem i 
odłamkami. Wykonanie zabezpieczeń jest bezwzględnie konieczne w przypadku wyburzeń obiektów nad 
ciekami wodnymi i nad czynnymi ciągami komunikacyjnymi oraz bezpośrednio sąsiadujących z tymi ciągami.  
Prace rozbiórkowe należy wykonywać pod nadzorem, ściśle według dokumentacji projektowej. Jeżeli w trakcie 
prac rozbiórkowych stwierdzona zostanie rozbieżność stanu faktycznego i przyjętych założeń projektowych 
w zakresie schematu statycznego lub konstrukcyjnego obiektu, lub gdy zachodzi obawa, co do rzeczywistego 
stanu technicznego rozbieranego elementu, prace rozbiórkowe należy natychmiast wstrzymać, rozbieraną 
konstrukcję czasowo zabezpieczyć, a projekt rozbiórki obiektu zweryfikować. 
Podobnie, w przypadku rozbiórki częściowej, wykonywanej w związku z remontem, modernizacją lub 
przebudową istniejącego obiektu, w razie stwierdzenia po odsłonięciu obiektu lub jego części innych rozwiązań 
konstrukcyjnych lub odmiennego stanu technicznego elementów niż zakładano w dokumentacji projektowej, 
konieczna będzie weryfikacja przyjętych rozwiązań projektowych, wykonana w ramach nadzoru autorskiego.  
Roboty należy prowadzić w taki sposób, by chronić przyległy teren przed niepotrzebnym zanieczyszczeniem, a 
otoczenie przed nadmiernym hałasem. W razie potrzeby należy stosować dodatkowe zabezpieczenia w postaci 
siatek, plandek, folii czy mat, osłaniających miejsce rozbiórki. 
Prace należy prowadzić w kolejności od góry do dołu obiektu, z zachowaniem zasad BHP obowiązujących przy 
pracach rozbiórkowych. Sposób postępowania jest ściśle uzależniony od konstrukcji rozbieranego obiektu lub 
jego części składowej.  

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem zasadniczych prac wyburzeniowych konieczne jest wykonanie prac przygotowawczych, 
obejmujących: 
– demontaż nawierzchni torowej lub rozbiórka nawierzchni jezdni i chodników na obiekcie (w przypadku 

przejść pod torami także peronów stacyjnych) oraz w strefie planowanych prac ziemnych na dojazdach 
i wokół wyburzanego obiektu,  

– odciążenie przęsła (usunięcie podsypki, warstw wyrównawczych i ochronnych oraz innych warstw 
niekonstrukcyjnych, w tym izolacji przęsła), 

– rozbiórka wiat peronowych i naschodowych oraz pomieszczeń technicznych i dla obsługi, związanych 
z przejściami pod torami, 

– demontaż wyposażenia obiektu i wszystkich związanych z nim instalacji,  
– rozebranie ewentualnych umocnień skarp nasypów i odsłonięcie (odkopanie) obiektu – w przypadku 

rozbiórki konstrukcji oporowych oraz ścian przyczółków i skrzydeł wskazane jest ich sukcesywne 
odsłanianie w miarę postępu prac wyburzeniowych, co ułatwia dostęp do rozbieranych elementów. 

5.2. Demontaż przęseł stalowych 
Przęsła stalowe obiektów mostowych z reguły demontowane są w całości, a następnie rozbierane i cięte na 
elementy transportowe na stanowisku roboczym w poziomie terenu, poza strefą bezpośrednich prac 
budowlanych. Demontaż przęsła, w zależności od jego gabarytów i ciężaru oraz warunków terenowych 
wykonywany jest bądź dźwigiem kolejowym lub żurawiem samochodowym o odpowiednim udźwigu, bądź przez 
wysunięcie podłużne, z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni torowej w strefie przy przyczółku jako toru 
ślizgowego i dodatkowych tymczasowych podpór pośrednich z ułożyskowaniem rolkowym, po uprzednim 
podniesieniu (lewarowaniu) przęsła do poziomu niwelety toru. 

5.3. Demontaż przęseł żelbetowych i z dźwigarów obetonowanych 
Przęsła żelbetowe (w tym przęsła z dźwigarów prefabrykowanych żelbetowych lub sprężonych) i przęsła z 
dźwigarów obetonowanych, ze względu na ich znaczny ciężar, zazwyczaj rozbierane są w miejscu osadzenia. 
Możliwe są dwa sposoby postępowania: stopniowe kruszenie przęsła w całości, ewentualnie jego pocięcie na 
mniejsze elementy składowe i ich demontaż żurawiem kolejowym lub samochodowym. Pierwszy ze sposobów 
ma najczęściej zastosowanie w przypadku przęseł żelbetowych monolitycznych, zwłaszcza o konstrukcji 
płytowej, drugi z reguły stosowany jest w przypadku przęseł z dźwigarów prefabrykowanych.  
Przęsła z dźwigarów stalowych obetonowanych zazwyczaj rozbiera się metodą kombinowaną – beton przęsła 
rozkuwany jest na miejscu do uwolnienia dźwigarów, a te następnie zdejmuje się żurawiem samochodowym. 
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5.4. Wyburzenie konstrukcji betonowych, żelbetowych, kamiennych i ceglanych 
Prace prowadzone są najczęściej metodą stopniowego wyburzania z zastosowaniem sprzętu kruszącego, 
metodą od góry do dołu. Możliwe jest również przewracanie większych elementów w całości, a następnie i ich 
rozkuwanie w poziomie terenu.  
Częściowa rozbiórka elementów, stosowana przy pracach remontowych i modernizacyjnych, polega na skuciu 
wierzchniej, skorodowanej powierzchni betonu lub cegieł, skuciu wierzchniej warstwy betonu płyt pomostowych 
lub starego nadbetonu, rozbiórce górnych partii podpór, skrzydeł lub murów czołowych przepustu bądź 
rozbiórce innych, wyszczególnionych w dokumentacji projektowej, elementów konstrukcji. 

5.5. Postępowanie z odpadami 
Zgodnie z ustawą o odpadach Właścicielem wszystkich powstałych z rozbiórki odpadów jest Wykonawca prac i 
na nim spoczywa obowiązek ich właściwej zbiórki, okresowego magazynowania, transportu i utylizacji.  
W trakcie prac dokonywać należy segregacji materiałów pochodzących z rozbiórki na podlegające utylizacji (np. 
gruz, złom stalowy), powtórnemu przerobowi (np. destrukt bitumiczny) lub powtórnemu zastosowaniu (np. bloki 
i kostka kamienna). Odpady podlegające utylizacji, po ich odpowiednim rozdrobnieniu, wywiezione zostaną na 
składowisko odpadów stałych lub złomowisko wskazane przez Inżyniera. 

5.6. Ogólne zasady BHP przy pracach rozbiórkowych 
Za przestrzeganie zasad BHP przy robotach rozbiórkowych odpowiada Wykonawca prac. 
Teren rozbiórki musi być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. 
Przed rozpoczęciem prac należy w rozbieranych obiektach odłączyć wszystkie instalacje zewnętrzne. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i zostać 
przeszkoleni do prac wysokościowych. W trakcie prowadzenia prac powinni posiadać i stosować środki ochrony 
osobistej: słuchawki chroniące przed nadmiernym hałasem, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe i w razie 
potrzeby uprzęże zabezpieczające do pracy na wysokościach. 
W trakcie prowadzenia prac należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dla danego typu robót. 
W szczególności należy zwrócić uwagę, by gruz z rozbiórki nie obciążał pomostów roboczych przewidzianych 
dla pracowników zatrudnionych przy rozbiórce. Gruz gromadzący się na rusztowaniach i szalunkach, 
chroniących strefę pod obiektem, należy usuwać sukcesywnie, w miarę postępu prac, by nie dopuścić do ich 
przeciążenia. Projekt rusztowań i szalunków osłonowych musi określać ich dopuszczalne obciążenie gruzem 
i innymi materiałami pochodzącymi z rozbiórki. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie stateczności rozbieranych elementów w każdej fazie robót. 
W szczególności dotyczy to wyeliminowania ryzyka upadku rozbieranego przęsła lub jego fragmentów na teren 
pod wiaduktem oraz zapewnienia stateczności wyburzanych przyczółków, pozbawionych rozparcia, które 
zapewniało usunięte przęsło. Wszelki cięższy sprzęt budowlany, wykorzystywany przy pracach 
wyburzeniowych, taki jak koparki, ładowarki czy żurawie samochodowe winien być lokalizowany poza klinem 
odłamu, tak by nie powodował dodatkowego, poziomego obciążenia ścian przyczółków. W razie jakichkolwiek 
wątpliwości lub konieczności bliższego ustawienia sprzętu, konieczne jest zastosowanie tymczasowych rozparć 
ścian przyczółków, co należy przewidzieć w projekcie technologii prac rozbiórkowych. 
Przebywanie jakichkolwiek osób pod rozbieranym obiektem, w szczególności podczas demontażu przęsła lub w 
czasie przerw roboczych po naruszeniu jego konstrukcji, jest niedopuszczalne. W przypadku rozbiórki przęseł 
nad czynnymi ciągami komunikacyjnymi ruch w trakcie wykonywania prac musi być czasowo wstrzymany, a 
prace tak zorganizowane, by w trakcie czasowego zamknięcia usunąć wszystkie odspojone elementy przęsła 
oraz oczyścić przestrzeń pod obiektem z ewentualnych pozostałości po rozbiórce.  
Roboty rozbiórkowe prowadzone przy czynnych torach kolejowych nie mogą powodować zagrożeń dla ruchu 
pociągów. W przypadku rozbiórki wiaduktów nad liniami kolejowymi zelektryfikowanymi napięcie w sieci 
trakcyjnej pod obiektem musi być na czas robót wyłączone lub sieć trakcyjna w rejonie obiektu wyizolowana.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Sprawdzeniu podlegają : 
– zgodność wykonanych pomostów roboczych, rusztowań i szalunków ochronnych, podpór tymczasowych, 

osłon i innych zabezpieczeń oraz dróg montażowych i placów składowych dla odpadów z zatwierdzonym 
przez Inżyniera projektem technologii i organizacji robót, 

– oznakowanie i skuteczność zabezpieczenia miejsca robót przed dostępem osób niepowołanych, 
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– zgodność sposobu prowadzenia prac z zaakceptowanym przez Inżyniera projektem technologii 
i organizacji oraz harmonogramem robót, 

– sposób segregacji, czasowego gromadzenia i utylizacji odpadów, 
– tam, gdzie istnieje taka konieczność, skuteczność ochrony zabezpieczanego terenu przed spadającym 

gruzem i innymi materiałami pochodzącymi z rozbiórki, 
– skuteczność ochrony przyległego terenu i dróg wywozowych przed zanieczyszczeniem, 
– zakres robót, a w przypadku rozbiórek częściowych także uzyskanie odpowiednich rzędnych i wymiarów 

określonych w dokumentacji projektowej oraz zgodność stanu faktycznego z przyjętymi w dokumentacji 
projektowej założeniami,  

– uprzątnięcie miejsca prac z pozostałości po rozbiórce. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Ze względu na brak możliwości stwierdzenia na etapie opracowania dokumentacji projektowej rzeczywistego 
kształtu i wymiarów zakrytych części podziemnych obiektów, przyjęte w dokumentacji przedmiary należy 
traktować jako orientacyjne i podlegające weryfikacji w trakcie prowadzenia prac wyburzeniowych w sposób 
właściwy dla obmiaru robót zanikających.  

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiaru są: 
– 1 m3  objętości usuwanego betonu, cegły, kamienia lub tłucznia, rozbieranej konstrukcji drewnianej, 
– 1 m2  rozbieranej nawierzchni drogowej, umocnienia skarp lub dna cieku, izolacji, więźby i pokrycia 
–  dachu, wypełnienia ścian z luksferów,  
– 1 m rozbieranej nawierzchni torowej, konstrukcji oporowej peronu, balustrady i poręczy, 
– 1 kg  rozbieranej konstrukcji stalowej, 
– 1 szt. w przypadku rozbiórki słupów, tablic informacyjnych itp. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych elementów z dokumentacją projektową, 
wymaganiami niniejszej ST i poleceniami Inżyniera. Odbiorom podlegają: 
– przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych – ekrany, osłony, rusztowania i szalunki zabezpieczające 

przed spadaniem gruzu, drogi montażowe i place składowe oraz ewentualne pomosty robocze i podparcia 
tymczasowe, 

– odbiór końcowy – stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego dokumentacją projektową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonania prac obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie, zamontowanie i rozbiórkę pomostów roboczych i podparć tymczasowych oraz rusztowań, 

szalunków, osłon i ekranów zabezpieczających przed spadaniem gruzu,  
– oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót,  
– ułożenie i rozebranie dróg montażowych, przygotowanie placów składowych dla segregacji i czasowego 

gromadzenia materiałów pochodzących z rozbiórki, 
– wykonanie prac rozbiórkowych oraz segregację, odwiezienie i utylizację odpadów,  
– wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, w tym pomiarów z natury rozbieranych elementów i kontroli 

uzyskania zakładanych w dokumentacji projektowej rzędnych i wymiarów (w przypadku rozbiórki 
częściowej), 

– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości po rozbiórce.  
Cena jednostki obmiarowej wykonania robót obejmuje również koszt sporządzenia i uzgodnienia niezbędnych 
opracowań, a w szczególności projektu technologii i organizacji prac rozbiórkowych, harmonogramu robót, 
projektów pomostów roboczych i podparć tymczasowych oraz rusztowań, szalunków, osłon i ekranów 
zabezpieczających przed spadaniem gruzu, projektu dróg montażowych i placów składowych, a także 
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wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą 
ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
PN-EN 1995-2:2007 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 2: Mosty 
PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Zarejestrowane 

znaki bezpieczeństwa. 

10.2. Inne dokumenty 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. nr 25/2008, poz. 150). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (tekst jednolity Dz. U. nr 62/2010, poz. 1243). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu postępowania 

w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub nie wykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. nr 198, 
poz. 2043). 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 w sprawie opłat za korzystanie ze 
środowiska (Dz. U. nr 196, poz. 1217). 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, 
poz. 1206). 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, 
dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich 
przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. nr 152, poz. 1735). 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 w sprawie wzorów dokumentów stosowanych 
na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. nr 249, poz. 1673). 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 w sprawie zakresu informacji oraz wzorów 
formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach 
(Dz. U. nr 249, poz. 1674). 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów koniecznych dla realizacji obiektów inżynieryjnych w 
ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: 
Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych związanych z wykonaniem:  
– wykopów pod fundamenty obiektów inżynieryjnych, 
– wykopów związanych z zabezpieczeniem urządzeń obcych, 
– odkopania istniejących obiektów dla wykonania prac wyburzeniowych lub remontowych, 
– wykopów związanych z wykonaniem podwalin umocnień skarp, schodów skarpowych itp., 
– wszelkich innych wykopów związanych z obiektami inżynieryjnymi, koniecznych dla realizacji kontraktu, 
– wykonanie weryfikujących i uzupełniających badań geologicznych bezpośrednio w miejscach posadowienia 

obiektów, w tym odwiertów identyfikujących aktualnych poziom wód gruntowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykopy – sztuczne zagłębienia, wykonywane w celu założenia  fundamentów, ułożenia urządzeń, obniżenia 
terenu lub odkrycia obiektów podziemnych, a także miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych.  
Wykop wąskoprzestrzenny – wykop o kształcie wydłużonym, wykonywany w celu założenia wąskich 
fundamentów lub ułożenia wszelkiego rodzaju przewodów podziemnych. Szerokość takiego wykopu jest 
mniejsza od 2,0 m, długość przekracza 2,0 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny – wykop o dużej powierzchni i kształcie zależnym od wymiarów i zarysu 
fundamentu, który ma być w nim posadowiony. Najmniejszy wymiar każdego z boków przekracza 2,0 m.  
Wykop jamisty – wykop o kształcie dołu o wymiarach obu boków poniżej 2,0 m, wykonywany np. w celu 
posadowienia fundamentów pojedynczych słupów. 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna wykopu, wyznaczona w osi wykopu. 
Wykop płytki – wykop o głębokości nie przekraczającej 1,0 m. 
Wykop głęboki – wykop o głębokości przekraczającej 3,0 m. 
Odkład – grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu lub formowania nasypu. 
Kategoria gruntu – cecha zależna od rodzaju i charakterystyki gruntu, określająca łatwość jego odspajania. 
Grunty budowlane, ze względu na trudność odspajania w trakcie robót ziemnych, dzielą się na 10 kategorii. 
Najniższe kategorie obejmują grunty mało spoiste, najwyższe – skały. Grunty powyżej IV kategorii zaliczane są 
do gruntów skalistych. 
Grunt nasypowy (antropogeniczny) – grunt budowlany powstały w wyniku działalności człowieka. 
Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku naturalnych procesów geologicznych. 
Grunt mineralny – grunt rodzimy, w którym zawartość części organicznych nie przekracza 2%. 
Grunt organiczny – grunt rodzimy, w którym zawartość części organicznych przekracza 2%. 
Klin odłamu – część skarpy wykopu, która może ulec obsunięciu pod wpływem ciężaru własnego lub siły 
zewnętrznej. Zasięg klina odłamu zależny jest od kąta tarcia wewnętrznego gruntu. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 
W zasadzie nie występują. Materiałami pomocniczymi są:  
– kołki drewniane, sznurek, drut stalowy do wyznaczenia zarysu wykopów, 
– krawędziaki, bale i tarcica iglasta, gwoździe, śruby, klamry ciesielskie do wykonania urządzeń 

pomocniczych (schody, drabiny, podesty), drobnych szalowań i zabezpieczenia wykopów, 
– kręgi betonowe, tłuczeń do wykonania studzienek zbiorczych odwodnienia wykopów. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy i uzależniony jest od planowanej organizacji i skali wykonywanych robót 
ziemnych. Zastosowany sprzęt winien być zaakceptowany przez Inżyniera. Do wykonania wykopów można 
stosować: 
– koparki na podwoziu gąsienicowym lub kołowym, ładowarki, spycharki do wykonania prac ziemnych, 
– pompy spalinowe lub elektryczne z kompletem węży do odwodnienia wykopów. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Grunt z wykopów może być przewożony dowolnymi środkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas 
ziemnych. Przy doborze środków transportu należy kierować się takimi kryteriami jak:  
– objętość mas ziemnych, 
– odległość transportu, 
– wydajność środków transportowych, 
– ukształtowanie terenu, możliwość dojazdu do miejsca prac ziemnych, stan dróg dojazdowych, 
– wydajność maszyn odspajających grunt, 
– pora roku i warunki atmosferyczne, 
– przyjęta organizacja robót. 
Wykopany grunt powinien być bezzwłocznie wywieziony na miejsce wskazane przez Inżyniera lub, jeżeli 
zostanie zakwalifikowany do powtórnego wykorzystania do zasypania niezabudowanych wykopów, na odkład.  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie gruntu przewidzianego do wykorzystania przy zasypywaniu 
wykopów powinny odbywać się tak, by zabezpieczyć go przed zanieczyszczeniem i utratą wymaganych 
właściwości. Transportowany urobek należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przemieszczaniem. W przypadku transportu urobku po drogach publicznych 
samochód przed opuszczeniem terenu budowy powinien zostać wstępnie oczyszczony z błota lub pyłu np. 
przez zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem, a ładunek tak zabezpieczony, by w trakcie transportu nie 
doszło do zanieczyszczenia drogi bądź środowiska. 
Transport sprzętu do robót ziemnych powinien być prowadzony przy pomocy specjalistycznych zestawów 
niskopodwoziowych z ciągnikami siodłowymi, przeznaczonych do transportu sprzętu budowlanego.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inżynierem projekt technologii i organizacji prac ziemnych, uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą one prowadzone. Projekt technologii i organizacji prac ziemnych powinien 
określać: rozmieszczenie i sposób ochrony instalacji podziemnych, w tym określenie stref bezpieczeństwa 
i sposób wykonania prac w obrębie strefy, sposób i kolejność wykonania prac, sposób zabezpieczenia ścian 
wykopów, sposób odwodnienia wykopów, miejsca składowania urobku przeznaczonego do powtórnego 
wykorzystania (odkłady) oraz sposób zabezpieczenia i oznakowania wykopów.  
 

5.1. Wymagania geotechniczne 
Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie następujących danych geotechnicznych: 
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– zaszeregowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480, 
– sondy gruntowe podane w dokumentacji projektowej, zawierające opis uwarstwień gruntów, poziom wód 

gruntowych i powierzchniowych,  
– ewentualnie uzupełniające rozpoznanie geotechniczne Wykonawcy. 

5.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien dokonać tyczenia fundamentów obiektu i 
wyznaczenia zarysu robót ziemnych na gruncie oraz wyznaczenia położenia i przebiegu istniejących urządzeń 
podziemnych. Prace te należy wykonać zgodnie z SST M.01.00.01. Wyznaczenie zarysu robót ziemnych na 
gruncie polega na trwałym oznaczeniu w terenie wszystkich charakterystycznych punktów planowanych 
wykopów, takich jak krawędzie skarp, charakterystyczne osie, naroża, obrysy fundamentów itp. Po wytyczeniu 
zarysu fundamentów i krawędzi skarp wykopów wskazane jest wyniesienie wyznaczonych punktów 
charakterystycznych poza zasięg planowanych robót ziemnych, np. przy pomocy tzw. ław drutowych lub 
dodatkowych palików, stabilizujących zasadnicze osie, tak by możliwe było ich wznowienie i kontrola postępu w 
każdej fazie prac. Przy całkowicie mechanicznym wykonaniu prac i ograniczonej powierzchni placu budowy z 
reguły nie udaje się uchronić wszystkich zastabilizowanych punktów przed zniszczeniem, tak więc na ogół 
wyznacza się tylko zarysy górnych krawędzi skarp wykopów, a kształt wykopów i postęp prac sprawdza w ich 
trakcie przy pomocy dodatkowych pomiarów kontrolnych.  
W rejonie wykopu należy również założyć robocze punkty wysokościowe umożliwiające bieżącą kontrolę 
rzędnych dna głębionego wykopu. 

5.3. Wykonanie wykopów  
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne umożliwiające dokładne ustalenie 
rzeczywistego przebiegu istniejących urządzeń podziemnych. Urządzenia zlokalizowane w strefie prac, 
przewidziane do pozostawienia, należy odkryć i zabezpieczyć zgodnie z SST M.01.00.04. Pozostałe urządzenia 
należy bądź zdemontować, bądź przebudować zgodnie z odrębnymi opracowaniami branżowymi. Jeżeli 
zachodzi taka potrzeba prace należy prowadzić pod nadzorem właściciela urządzeń. 
Roboty ziemne wykonuje się ręcznie bądź mechanicznie. Wykopy ręczne stosuje się przy wykonaniu 
przekopów kontrolnych, w strefie ochronnej urządzeń podziemnych, w miejscach trudno dostępnych dla sprzętu 
zmechanizowanego (np. naroża wykopów o ścianach pionowych umocnionych) oraz w końcowej fazie prac, 
przy zdejmowaniu ostatniej warstwy gruntu w dnie wykopu. Pozostałą, zasadniczą część prac z reguły 
wykonuje się mechanicznie. 
Napotkane w trakcie prac większe kamienie czy bloki skalne należy, w zależności od ich wielkości i położenia, 
rozkruszyć w dnie wykopu lub wydobyć w całości. W całości wydobywa się również większe pozostałości 
organiczne jak korzenie czy pnie drzew. Odspajany grunt należy na bieżąco wydobywać na powierzchnię 
terenu, a następnie usunąć z miejsca robót. W przypadku składowania wybranego gruntu z przeznaczeniem do 
późniejszego zasypania wykopów, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna 
wynosić: 
– na gruntach przepuszczalnych – nie mniej niż 3,0 m, 
– na gruntach nieprzepuszczalnych – nie mniej niż 5,0 m. 
Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala się na poziomie około 20 cm wyższym od projektowanej 
rzędnej dna. Ostatnią warstwę gruntu do projektowanej rzędnej dna wykopu należy usunąć ręcznie, tak by nie 
dopuścić do jego przegłębienia. Z dna wykopu należy usunąć kamienie, korzenie i grudy, dno wyrównać, 
a następnie przystąpić do wykonania podłoża. 
W przypadku przegłębienia wykopu w stosunku do projektowanej rzędnej, w żadnym przypadku nie wolno 
zasypywać go gruntem wydobytym z wykopu. Różnicę pomiędzy uzyskaną, a projektowaną rzędną dna wykopu 
należy zniwelować betonem podkładowym, zwiększając jego grubość w stosunku do określonej w dokumentacji 
projektowej. Podobnie należy postąpić w przypadku usunięcia większych kamieni lub pni drzew bezpośrednio z 
dna wykopu – powstałe doły należy wypełnić betonem. Zwiększone zużycie betonu podkładowego w takich 
przypadkach nie jest traktowane jak zwiększenie zakresu robót i nie uprawnia do dodatkowego wynagrodzenia 
z tego tytułu. 
Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów budowli w planie, 
głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz planowanego sposobu zabezpieczenia 
skarp wykopów. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą: 
– dla wymiarów w planie ±10 cm, 
– dla rzędnych dna ±5 cm, 
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– dla pochyleń skarp ±10%. 

5.4. Urządzenia i materiały nie przewidziane w dokumentacji projektowej 
Jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji 
projektowej (instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, rurociągi przesyłowe, 
urządzenia teletechniczne lub elektryczne) albo niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty 
należy przerwać, powiadomić o tym Inżyniera, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu 
postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiały nadające się do dalszego użytku należy 
powiadomić o tym Inżyniera i ustalić z nim sposób dalszego postępowania. 
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na grunty o 
nośności mniejszej od przewidzianej w dokumentacji projektowej bądź w razie natrafienia na grunty 
kurzawkowe, roboty ziemne należy przerwać do czasu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń i trybu 
postępowania, po wcześniejszym powiadomieniu Inżyniera i ewentualnie Projektanta. 

5.5. Odkrycia wykopaliskowe 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki 
archeologiczne należy powiadomić Inżyniera oraz władze konserwatorskie, a roboty przerwać na obszarze 
znalezisk do czasu podjęcia decyzji co do dalszego sposobu postępowania. 

5.6. Bezpieczne nachylenie skarp wykopów 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopów powinno być określone w sporządzonym przez Wykonawcę projekcie 
technologii i organizacji prac ziemnych. W sytuacjach gdy: 
– roboty ziemne wykonywane są w gruntach nawodnionych, 
– teren przy górnej krawędzi skarpy, w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, będzie obciążony, 
– w podłożu zalegają iły skłonne do pęcznienia, 
– wykopy wykonywane są na terenach osuwiskowych, 
– głębokość wykopów przekracza 4,0 m 
określenie bezpiecznego nachylenia skarp powinno być poparte dodatkowym rozpoznaniem geologicznym 
i opinią geotechniczną sporządzoną na zlecenie Wykonawcy robót. W pozostałych przypadkach można przyjąć, 
że bezpieczne nachylenie skarp wykopów wynosi: 
– 1:0,50 w gruntach spoistych (gliny i iły), 
– 1:1,00 w skałach spękanych i wietrzelinach, 
– 1:1,25 w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych i gliniastych, 
– 1:1,50  w gruntach sypkich (piaski, żwiry, pospółki). 

5.7. Wykopy o ścianach pionowych 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych można wykonywać w gruntach zwartych, nienawodnionych do 
głębokości 1,0 m, o ile teren wokół wykopu, w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, nie jest obciążony. 
Dopuszcza się wykonanie wykopów bez umocnień o głębokości przekraczającej 1,0 m lecz nie większej niż 2,0 
m jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. W pozostałych 
przypadkach konieczne jest zastosowanie umocnień pełnych, lub w niektórych przypadkach ażurowych, oraz 
rozparcia ścian wykopów. Zabezpieczenie ażurowe ścian można stosować wyłącznie w gruntach zwartych, 
poza okresem zimowym. Sposób umocnienia ścian wykopów określa Wykonawca w projekcie technologii 
i organizacji prac ziemnych. Z reguły przy wykopach szerokoprzestrzennych stosuje się zabezpieczenia 
w postaci stalowych ścian szczelnych, opisane w SST M.02.01.04, możliwe jest też jednak zastosowanie 
innych rozwiązań, zaproponowanych przez Wykonawcę, zgodnych z praktyką inżynierską i popartych 
odpowiednimi obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. W przypadku wykonania lokalnych zabezpieczeń 
najczęstszym rozwiązaniem są rozparte lub podparte szalunki drewniane lub tzw. ścianki berlińskie.  
W wykopach o ścianach umocnionych należy zwrócić uwagę, aby: 
– górne krawędzie umocnień wystawały na wysokość 10÷20 cm ponad poziom terenu, 
– rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 
– krawędzie wykopu były zabezpieczone w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu 

pracy żurawi, 
– w wykopie rozpartym, jeżeli jego głębokość przekracza 1,0 m, były wykonane awaryjne dogodne wyjścia 

rozmieszczone w odległościach nie przekraczających 20 m (używanie rozpór do wchodzenia i 
wychodzenia z wykopu jest niedopuszczalne). 
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Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po 
wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz itp.). 
Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. 
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej usunięcia lub gdy 
wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy bądź stwarza możliwość uszkodzenia 
konstrukcji wykonanego obiektu, a także w tych przypadkach gdy przewiduje to dokumentacja projektowa. 

5.8. Odwodnienie wykopu 
Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, żeby było zapewnione łatwe i szybkie 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w każdej fazie robót. W trakcie odwadniania wykopów należy 
przestrzegać kilku podstawowych zasad: 
– odwadnianie prowadzić w sposób ciągły, aż do zasypania wykopu, nie dopuszczając do przerw w pracy 

pompy, 
– w przypadku niewielkiego napływu wody, lub odprowadzania wyłącznie wody opadowej z dna wykopu, 

pompa może być załączana cyklicznie, w miarę potrzeby, 
– w przypadku zaistnienia dłuższej przerwy ponowne usuwanie wody z wykopu prowadzić powoli, aby nie 

spowodować wypłukiwania cząsteczek gruntu, 
– w żadnym wypadku nie dopuszczać do pompowania wody z zawiesiną gruntu.  
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu, zwłaszcza w razie jej podziemnego napływu, 
gdyż może to doprowadzić do naruszenia struktury gruntu pod fundamentem i jego rozluźnienia. W celu 
odwodnienia wykopu należy w jego dnie założyć studzienki odwadniające zbiorcze z kręgów betonowych, z 
dnem zagłębionym około 1,0 ÷ 1,5 m w stosunku do dna wykopu i wykonanym w formie filtra odwrotnego z 
tłucznia, żwiru i piasku, oraz sieć rowków odwadniających, odprowadzających wodę opadową do studzienek. 
Przy wykopach pod fundamenty obiektów inżynieryjnych z reguły stosuje się rowki odwadniające obwodowe, 
zlokalizowane poza obrysem fundamentu. Powierzchnię dna wykopu należy ukształtować z niewielkimi 
spadkami poprzecznymi w kierunku rowków odwadniających. Wodę pompuje się ze studzienek zbiorczych i 
odprowadza systemem węży lub rurociągów tymczasowych poza strefę prac, tak by niemożliwe było jej 
ponowne przedostanie się do wykopu. W przypadku odprowadzenia wody do istniejących urządzeń 
odwadniających konieczne jest uzyskanie zgody zarządców tych urządzeń. Odprowadzenie wody do 
istniejących cieków lub zbiorników powierzchniowych musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 
instytucjami i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.  
Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego nawodnienia gruntów w innych 
miejscach wykonywanych robót ziemnych, ani powodować szkód na terenach sąsiednich. Wykopy powinny być 
chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z opadów atmosferycznych. W tym 
celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza 
teren robót. W razie potrzeby od strony spadku terenu powinny być wykonane rowy odwadniające. 
W przypadku wykonania robót poniżej zwierciadła wody gruntowej należy przed rozpoczęciem prac dokonać 
jego obniżenia w sposób opisany w SST M.02.01.03. W takiej sytuacji wskazane jest prowadzenie robót 
ziemnych w porze suchej, przy możliwie najniższym poziomie zwierciadła wody gruntowej.  
W przypadku niewielkiego zagłębienia dna wykopu poniżej poziomu wody gruntowej z reguły wystarczające jest 
obniżenie zwierciadła wody przy pomocy studni zbiorczych z filtrem odwrotnym, zlokalizowanych w dnie 
wykopu, pełniących w tym przypadku również funkcję studni depresyjnych. Zasadą jest pompowanie wody 
z dna studni, nigdy bezpośrednio z wykopu.  

5.9. Wykonanie wykopów w gruntach spoistych 
Struktura gruntów spoistych może być łatwo naruszona w wyniku wstrząsów i drgań powstałych przy 
wykonywaniu robót ziemnych za pomocą koparek mechanicznych poruszających się po dnie wykopu. Z tych 
względów przy gruntach spoistych należy w miarę możliwości stosować koparki mechaniczne podsiębierne, 
poruszające się poza obrębem wykopu. W przypadku wykonywania wykopów za pomocą maszyn 
poruszających się wewnątrz wykopu należy pozostawić nienaruszoną warstwę gruntu o miąższości 40 do 
50 cm ponad projektowanym poziomem dna i usunąć ją ręcznie lub za pomocą maszyn poruszających się poza 
granicami wykopu. W gruntach spoistych, niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych, zaleca się 
pozostawienie nienaruszonej warstwy gruntu grubości 40 do 50 cm i usunięcie jej dopiero na krótko przed 
przystąpieniem do wykonywania fundamentu. Bezpośrednio po usunięciu ostatniej warstwy gruntu należy 
ułożyć beton podkładowy w celu zabezpieczenia podłoża przed namakaniem wodą. 
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Wykopy należy chronić przed dopływem wody opadowej. Nie można pozwalać na gromadzenie się wody 
wewnątrz wykopu. Dlatego należy odpompowywać lub odprowadzać ją grawitacyjnie, również w czasie przerw 
w robotach, zwiększając częstotliwość pompowania w okresie opadów. 

5.10. Wykonanie wykopów poniżej zwierciadła wody gruntowej 
W szczególnych przypadkach, gdy nie ma możliwości odcięcia dopływu wody do wykopu lub tymczasowego 
obniżenia poziomu wody gruntowej, wykopy prowadzi się poniżej lustra wody, bez jej pompowania, pod osłoną 
stalowych ścianek szczelnych, wykonanych na obwodzie zamkniętym. Zamknięcie dna i odcięcie dopływu wody 
gruntowej, po uzyskaniu odpowiedniej głębokości wykopu, zapewnia korek betonowy, wykonany metodą 
betonowania podwodnego wg SST M.04.01.04. Grubość korka ustala się w ten sposób, by jego ciężar 
równoważył siłę wyporu wody, wynikającą z jej ciśnienia hydrostatycznego. Głębokość wykopu w takim 
przypadku należy odpowiednio zwiększyć, uwzględniając grubość wykonanego korka i ewentualnej warstwy 
wyrównawczej. Wypompowanie wody i osuszenie wykonanego wykopu możliwe jest dopiero po związaniu 
betonu korka. 

5.11. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych 
W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniżonych temperatur, roboty te należy 
wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. Wytyczne wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. Przez pojęcie „obniżonej temperatury" należy 
rozumieć temperaturę otoczenia niższą niż +5ºC. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w dokumentacji projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy.  
W trakcie prac ziemnych konieczna jest bieżąca kontrola warunków gruntowych oraz ich zgodności z danymi 
zawartymi w dokumentacji projektowej. Ocenie podlega również sposób zabezpieczenia wykopów przed 
dostępem osób niepowołanych, sposób zabezpieczenia i stan umocnień ścian, w przypadku wykopów o 
ścianach nieumocnionych zachowanie bezpiecznego pochylenia skarp oraz odwodnienie wykopów. 
Po zakończeniu głębienia wykopu, a przed ułożeniem podbudowy i wykonaniem fundamentów, należy 
przeprowadzić ocenę podłoża w poziomie posadowienia w zakresie zgodności warunków gruntowych 
z założeniami projektowymi. Badanie, polegające na wykonaniu dodatkowych otworów badawczych 
(sondowań) bezpośrednio z dna wykopu i ocenie własności fizyko-mechanicznych gruntu powinno być 
przeprowadzone przez uprawnionego geologa. Otwory badawcze powinny być wykonane na głębokość 
minimum 5 m poniżej poziomu posadowienia oraz co najmniej w 3 miejscach dla każdego fundamentu.  
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z PN-B-06050 oraz BN-8836-02. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonania robót, oraz po ich zakończeniu, powinny podlegać następujące 
elementy: 
– prawidłowość wyznaczenia robót ziemnych, 
– sposób zabezpieczenia urządzeń obcych, 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
– wymiary i rzędne dna wykopów, 
– sposób i prawidłowość wykonania umocnień ścian, pochylenia skarp,  
– odwodnienie wykopów, 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
– sposób składowania gruntu przewidzianego do powtórnego wykorzystania do zasypania wykopów, 
– zabezpieczenie i oznakowanie wykopów. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót, w szczególności 
wymaganych tolerancji, podanych w p. 5.7 oraz porównanie rzeczywistych warunków gruntowych podłoża z 
przyjętymi w dokumentacji projektowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiaru robót jest 1 m3. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej, 
z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inżyniera. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 
– sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, w szczególności w zakresie rzędnych i wymiarów 

wykonanych wykopów fundamentowych, 
– wyniki weryfikujących i uzupełniających badań geologicznych, wykonanych bezpośrednio w miejscach 

posadowienia obiektów oraz wyniki identyfikacji aktualnego poziomu wód gruntowych, 
– sprawdzenie odwodnienia terenu, 
– sprawdzenie umocnień ścian wykopów oraz nachylenia skarp nieumocnionych, 
– sprawdzenie stanu dna wykopu. 
Badania należy przeprowadzać w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót. Badania w czasie 
odbiorów częściowych należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp będzie 
niemożliwy. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. 
Roboty zanikające należy wpisać do Dziennika Budowy. 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dały wynik pozytywny, wykonane roboty ziemne należy uznać za 
zgodne z wymaganiami ST. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty, lub 
ich część, należy uznać za niezgodne z wymaganiami ST. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty ziemne do zgodności z wymaganiami ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonania robót uwzględnia:  
– opracowanie i uzgodnienie projektu technologii i organizacji prac ziemnych, 
– opracowanie i uzgodnienie projektu odwodnienia i odprowadzenia wody z wykopów, 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie lokalnych umocnień wykopów wraz z ich rozparciem i późniejszym demontażem,  
– odspojenie gruntu, wydobycie i złożenie go na odkład lub załadowanie i odwiezienie na wskazane przez 

Inżyniera miejsce, wraz z kosztami utylizacji, 
– wykonanie studni zbiorczych i rowków na dnie wykopu do ujęcia wody, 
– odwodnienie wykopu, 
– wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu, 
– wykonanie weryfikujących i uzupełniających badań geologicznych bezpośrednio w miejscach posadowienia 

obiektów, w tym odwiertów identyfikujących aktualnych poziom wód gruntowych, 
– wykonanie innych niezbędnych badań i pomiarów,  
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
 
Cena jednostki obmiarowej wykonania robót nie obejmuje wykonania technologicznych ścianek szczelnych 
stalowych, wraz z ich ewentualnym kotwieniem lub rozparciem, ujętych w odrębnej specyfikacji technicznej.  
Jeśli jest to konieczne należy również uwzględnić uszczelnienie lub zabezpieczenie dna wykopu, gdy ruch 
wody może powodować rozluźnienie gruntu i wypłukiwanie cementu podczas betonowania fundamentów.  
Jeśli jest to konieczne należy również uwzględnić ewentualne ciągłe odwodnienie miejsca prowadzenia prac, 
zainstalowanie urządzenia do odpompowywania wody, odpompowanie wody i utrzymanie tego stanu przez 
wymagany okres prowadzenia robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
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PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-8932-01:1972 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-8836-02:1983 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13331-1:2004 Obudowy ścian wykopów. Część 1. Opisy techniczne wyrobów. 
PN-EN 13331-2:2005 Obudowy ścian wykopów. Część 2. Ocena na podstawie obliczeń lub badań. 
PN-V-92001:2003 Maszyny gąsienicowe do wykopów. Wymagania ogólne i metody badań. 

10.2. Inne dokumenty 
– Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. nr 239, poz. 2019). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Wytyczne wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur, Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 1988. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BRANŻA MOSTOWA 

M.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE 

M.02.01.00. WYKOPY 

M.02.01.03. TYMCZASOWE OBNIŻENIE ZWIERCIADŁA WODY GRUNTOWEJ 

W STREFIE ROBÓT 

CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z tymczasowym obniżeniem zwierciadła wody gruntowej systemem igłofiltrów w związku z 
wykonaniem wykopów fundamentowych przy realizacji obiektów inżynieryjnych w ramach zadania "02100 - 
Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z obniżeniem zwierciadła 
wody gruntowej na czas wykonania prac ziemnych i fundamentowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wodoprzepuszczalność gruntu – zdolność gruntu do przepuszczania wody siecią kanalików utworzonych 
z jego porów. 
Współczynnik wodoprzepuszczalności k – stała gruntowa, zwana również stałą Darcy’ego, określająca 
zależność między spadkiem hydraulicznym a prędkością przepływu wody w gruncie, zależna od porowatości 
gruntu, jego uziarnienia, składu mineralnego szkieletu  i temperatury przepływającej wody.  
Odwodnienie wgłębne – sposób odwodnienia polegający na usuwaniu wody gruntowej bezpośrednio 
z podłoża za pomocą specjalnych urządzeń, takich jak drenaże, studnie depresyjne czy igłofiltry. 
Studnia depresyjna – zwykła wiercona studnia głębinowa, w której zabudowywane są: kolumna filtrowa, 
obsypka żwirowa i pompa głębinowa, służąca do odwadniania wykopów w trudnych warunkach gruntowych, 
gdy w podłożu gruntowym odwadnianego obiektu zalegają grunty spoiste uniemożliwiające zastosowanie 
agregatów igłofiltrowych. Ideą działania studni depresyjnej jest lokalne wytworzenie depresji (obniżenia) 
zwierciadła wody gruntowej w wyniku ciągłego pompowania wody ze studni z wydajnością większą niż wielkość 
przepływu  wody w gruncie, zależna od współczynnika filtracji gruntu. Studnie depresyjne najlepiej nadają się 
do odwadniania zwartych obiektów budowlanych – w takim przypadku umieszcza się je np. dookoła 
odwadnianego obiektu tak, aby wytwarzane przez nie leje depresji zachodziły na siebie. 
Igłofiltry – rodzaj studni depresyjnych o małej średnicy, nie posiadających własnych pomp głębinowych, 

wykonanych z perforowanych rurek z tworzywa sztucznego, o niewielkiej średnicy (zwykle 32 mm), 
owiniętych siatką filtracyjną, umieszczanych w gruncie metodą wpłukiwania strumieniem wody pod wysokim 
ciśnieniem. Pompowanie wody zapewnia pojedynczy agregat ssący, połączony z igłofiltrami wspólnym 
rurociągiem zbiorczym (kolektorem). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 
Materiałami do wykonania urządzeń odwodnienia wgłębnego w postaci igłofiltrów są:  
– rurki perforowane z tworzyw sztucznych do wykonania igłofiltrów, 
– rury stalowe lub z tworzyw sztucznych do odprowadzenia wody z instalacji, 
– siatka filtracyjna, kruszywa filtracyjne (tłuczeń, żwir, piasek). 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy i zależy od przyjętej technologii obniżenia zwierciadła wody gruntowej. 
Zastosowany sprzęt podlega akceptacji Inżyniera. Do wykonania prac stosuje się: 
– żuraw samochodowy, urządzenia do wpłukiwania igłofiltrów, 
– agregaty pompowe ssące do igłofiltrów. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt potrzebne do wykonania robót mogą 
być przewożone dowolnymi, dopuszczonymi do ruchu środkami transportowymi, dostosowanymi do specyfiki, 
gabarytów i ciężaru przewożonych ładunków.   

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Prace związane z tymczasowym obniżeniem zwierciadła wody gruntowej należy prowadzić na podstawie 
opracowanego przez Wykonawcę projektu odwodnienia i odprowadzenia wody. Opracowanie projektu winno 
być poprzedzone wykonaniem dodatkowego rozpoznania hydrogeologicznego, a sam projekt uzgodniony 
z odpowiednimi instytucjami branżowymi i zaakceptowany przez Inżyniera. W przypadku odprowadzenia wody 
do istniejących urządzeń odwadniających konieczne jest uzyskanie zgody zarządców tych urządzeń. 
Odprowadzenie wody do istniejących cieków lub zbiorników powierzchniowych, oprócz uzgodnień zarządców 
wymaga również uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 
Przyjęty w projekcie sposób obniżenia zwierciadła wody gruntowej nie może powodować powstania w gruncie 
zjawisk niekorzystnych, takich jak: 
– wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją, 
– „rozpompowanie” warstwy wodonośnej, 
– rozluźnienie szkieletu gruntowego, 
– zmiana kierunku przepływu wód gruntowych, 
– zwiększenie współczynnika filtracji gruntu 
ani zwiększonego osiadania sąsiadujących obiektów budowlanych. 

5.1. Montaż igłofiltrów 
Igłofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypką instalować należy w gruncie metodą wpłukiwania za pomocą 
rur wpłukujących, połączonych z pompą do wpłukiwania lub hydrantem. Najwygodniejszymi pompami do 

wpłukiwania są pompy zanurzeniowe. Wpłukiwanie należy wykonywać rurą wpłukującą o średnicy 133 mm, 
służącą do instalowania igłofiltrów, z zastosowaniem obsypki filtracyjnej. Igłofiltry instaluje się w określonych 
odstępach, wzdłuż uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby wszystkie filtry określonego ciągu 
igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednakowym poziomie. Przy instalowaniu 
igłofiltrów należy wykonać następujące czynności:  
– połączyć rurę wpłukującą z pompą do wpłukiwania lub hydrantem przy pomocy węża wpłukującego (uwaga 

– do przedłużania używać wyłącznie węży ze zbrojonego PVC), 
– ustawić pionowo rurę wpłukującą 15 ÷ 20 cm nad miejscem posadowienia igłofiltru poprzez przytrzymanie 

jej na haku żurawia, 
– włączyć pompę do wpłukiwania lub odkręcić hydrant, 
– w momencie wypływu wody z rury wpłukującej opuścić ją na grunt i rozpocząć pogrążanie. 
Prawidłowy przebieg pogrążania rury wpłukującej w grunt charakteryzuje się równomiernym wypływem wody 
wokół rury (powstaniem źródliska). Przy zaniku źródliska rurę należy podnieść do poziomu, przy którym 
ustabilizuje się wypływ wody wokół rury i dopiero z tą chwilą kontynuować wpłukiwanie. Po opuszczeniu rury 
wpłukującej na wymaganą głębokość należy przerwać dopływ wody i przez chwilę trzymać rurę w tym 
położeniu, nie dopuszczając do jej dalszego zagłębienia, a następnie odłączyć wąż zasilający od rury (jeżeli 
z rury wpłukującej, po odłączeniu węża wypływa woda, należy rurę unosić powoli do góry, aż do momentu 
zlikwidowania wypływu. W dalszej kolejności należy: 
– wsypać na dno rury około pół wiadra obsypki filtracyjnej, 
– wprowadzić igłofiltr do rury na pełną głębokość, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić siatki filtra, 
– wykonać dalszą obsypkę na zaprojektowaną wysokość, 
– przytrzymując (wciskając lekko w rurę) igłofiltr, wyciągnąć rurę wpłukującą z gruntu.  
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Wyciąganie rury wpłukującej przeprowadza się za pomocą żurawia (zawiesie zaczepione o specjalny uchwyt na 
rurze) lub ręcznie, przy pomocy pętli wykonanych z lin konopnych. Przy wyciąganiu rury obsadowej należy 
zwrócić uwagę, aby nie wyciągnąć igłofiltra z obsypki.  
W gruntach o bardzo dobrej wodoprzepuszczalności stosuje się czasami bezpośrednie wpłukiwanie igłofiltrów 
w grunt. W takim przypadku, zamiast wpłukiwania rur obsadowych i montowania w nich igłofiltrów wraz 
z obsypką filtracyjną, wykonuje się bezpośrednie wpłukiwanie igłofiltrów. 
Nie należy wykonywać igłofiltrów pod przewodami energetycznymi. Przed rozpoczęciem wpłukiwania należy 
sprawdzić szczelność i pewność wszystkich połączeń oraz zlikwidować ewentualne załamania przewodów 
doprowadzających wodę do rury obsadowej. Podczas montażu należy zachować szczególną ostrożność przy 
manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy. 

5.2. Układanie i montaż kolektora ssącego  
Kolektory ssące instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo, w 
odległości około 0,5 m od linii wpłukanych igłofiltrów, bezpośrednio na wyrównanym gruncie (powierzchni 
terenu lub ławce wykopu) lub na podporach drewnianych, podkładanych w okolicy złącz odcinków. Odcinki 
kolektora ssącego należy układać końcówkami z kształtką zewnętrzną w kierunku agregatu. Wszystkie króćce 
kolektora służące do połączenia z igłofiltrami muszą być skierowane do góry. Montaż kolektora ssącego 
dokonuje się przez zestawienie końcówek, założenie haków i zamknięcie dźwigni. Dowolną zmianę kierunku 
ułożenia kolektora uzyskuje się przez zastosowanie łącznika elastycznego. Przedłużenie kolektora 
w miejscach, w których igłofiltry nie są wymagane można wykonać stosując rury przelotowe. Koniec kolektora 
zamyka się zaślepką. 

5.3. Łączenie igłofiltrów z kolektorem  
Zainstalowane w gruncie igłofiltry należy połączyć z kolektorem ssącym za pomocą gumowych uszczelek. 
Uszczelki nakłada się w odległości 4 ÷ 5 cm od końca rurki igłofiltra po czym wprowadza rurę wraz 
z pierścieniem uszczelniającym, wtłaczając je w króciec kolektora. Igłofiltry z kolektorem ssącym należy łączyć 
w ten sposób, aby wysokość wszystkich łuków igłofiltrów nad kolektorem była jak najmniejsza i jednakowa. 
W przypadku płytko posadowionych igłofiltrów można to osiągnąć poprzez przesunięcie kolektora w stosunku 
do wpłukanych igłofiltrów. Przy stosowaniu mniejszej ilości igłofiltrów niż ilość króćców na kolektorze, wolne 
króćce należy zaślepić korkami gumowymi. 

5.4. Łączenie instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym i odprowadzenie wody 
Do połączenia zmontowanej instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym stosuje się łącznik elastyczny 
i króciec kołnierzowy. 
Do odprowadzenia wody z instalacji odwadniającej stosuje się rurociągi stalowe lub z tworzyw sztucznych. 

5.5. Eksploatacja instalacji  
Okres eksploatacji od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania założonej depresji 
powinien być prowadzony pod nadzorem specjalisty. W okresie tym sprawdza się głębokość posadowienia 
igłofiltrów, obsypkę, ilość igłofiltrów podłączonych do jednego agregatu oraz wprowadza ewentualne 
uzupełnienia lub zmiany. Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igłofiltrowej może być prowadzona pod 
nadzorem przeszkolonych pracowników. Kontroli pracy instalacji należy dokonywać przy pomocy urządzeń 
kontrolno-pomiarowych takich jak: wakuometry, piezometry, wodomierze. Odwodnienie powinno być 
prowadzone bez przerw w pompowaniu wody. Wodę z instalacji należy odprowadzać na odległość większą od 
zasięgu leja depresji. Należy zabezpieczyć stateczność kolektora ssącego instalacji igłofiltrowej. 

5.6. Demontaż instalacji  
W celu demontażu instalacji igłofiltrowej po zakończeniu odwodnienia i wyłączeniu agregatu należy: 
– odłączyć łącznik elastyczny od agregatu, 
– odłączyć igłofiltry od kolektora przez ich wyciągnięcie z króćców, 
– zdjąć uszczelki gumowe z igłofiltrów, wyjąć korki króćców i je zabezpieczyć, 
– zdemontować kolektor, 
– wyciągnąć igłofiltry z gruntu, 
– zdemontować wszystkie uszczelki gumowe ze złącz. 
Wszystkie elementy instalacji należy po demontażu umyć wodą i oczyścić. Podczas demontażu należy 
zachować szczególną ostrożność przy manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót, w szczególności uzyskania 
wymaganej depresji zwierciadła wody gruntowej. Sprawdzeniu podlegają: 
– zgodność wykonanej instalacji i sposobu odprowadzenia wody z dokumentacją projektową, 
– sposób odprowadzenia wody z instalacji i jego zgodność z uzyskanymi uzgodnieniami oraz pozwoleniem 

wodnoprawnym, 
– szczelność instalacji, rurociągów odprowadzających wodę i ich połączeń, 
– skuteczność systemu odwodnienia,  
– ewentualny wpływ czasowego wytworzenia depresji na sąsiadujące obiekty budowlane,  
– ewentualne wystąpienie innych, niekorzystnych zjawisk. 
W przypadku stwierdzenia niekorzystnego oddziaływania odwodnienia na sąsiadujące obiekty lub w razie 
wystąpienia innych niekorzystnych zjawisk konieczne jest przerwanie prac i wprowadzenie odpowiednich zmian 
w sposobie odwodnienia wykopów. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kpl. (komplet) wykonanych prac związanych z tymczasowym obniżeniem 
zwierciadła wody gruntowej w strefie prac.. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót polega na wykonaniu badań przewidzianych w p. 6. Decydującym czynnikiem, warunkującym 
dokonanie odbioru, jest uzyskanie wymaganej depresji zwierciadła wody gruntowej. W przypadku gdy 
wydajność lub stan techniczny instalacji nie są wystarczające do prawidłowego odwodnienia wykopów należy 
wprowadzić niezbędne korekty i przedstawić roboty do powtórnego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Ryczałtowa cena jednostkowa wykonania prac obejmuje: 
– wykonanie dodatkowych badań hydrogeologicznych, koniecznych do opracowania projektu odwodnienia, 
– wykonanie i uzgodnienie niezbędnej dokumentacji projektowej,  
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– montaż, utrzymanie i demontaż instalacji odwadniającej, 
– zapewnienie ciągłego dozoru instalacji i jej zasilania, 
– uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac,  
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 
PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen PE. Część 2. Rury. 

10.2. Inne dokumenty 
– Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. nr 228/2005, poz. 1947). 
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– Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. nr 239, poz. 2019). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BRANŻA MOSTOWA 

M.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE 

M.02.01.00. WYKOPY 

M.02.01.04. ŚCIANY SZCZELNE STALOWE 

CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem stalowej ścianki szczelnej do pozostawienia oraz wykonaniem i wyciągnięciem 
stalowej ścianki szczelnej technologicznej przy realizacji obiektów inżynieryjnych w ramach zadania "02100 - 
Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem obudowy 
wykopów w postaci stalowej ścianki szczelnej kotwionej lub niekotwionej, przeznaczonej do pozostawienia oraz 
technologicznej, i obejmują: 
– transport grodzic i innych materiałów na miejsce wbudowania, 
– wykonanie platform startowych do rozpoczęcia instalacji, 
– wykonanie i przekładanie prowadnic ułatwiających zachowanie prostoliniowości wbicia ścianki, 
– pogrążanie ścianki w gruncie, 
– wykonanie dodatkowych zabiegów związanych z wykonaniem naroży ścian szczelnych, 
– przycięcie ścianki na odpowiednią wysokość jeżeli wynika to z dokumentacji projektowej, 
– wykonanie rozparcia lub kotew gruntowych jeżeli wynika to z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,  
– rozebranie rozparć i wyciągnięcie ścianki technologicznej po zakończeniu prac, 
– odwiezienie grodzic i innych materiałów oraz uprzątnięcie miejsca robót. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Ścianka szczelna stalowa – konstrukcja pomocnicza lub część składowa budowli, używana w celu 
zabezpieczenia stateczności ścian głębokich wykopów lub w celu odgrodzenia się od napływu wody gruntowej 
bądź powierzchniowej, wykonywana z podłużnych, płaskich elementów, walcowanych z blach stalowych, 
łączonych pomiędzy sobą na szczelne połączenia typu „wpust i pióro”, wbijanych, wciskanych lub 
wwibrowywanych w grunt, tworzących wokół zabezpieczanej strefy rodzaj palisady.  
Ścianka szczelna technologiczna – tymczasowa ścianka szczelna wykonywana na czas prowadzenia robót, 
umożliwiająca ich wykonanie w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, wyciągana po zakończeniu prac. 
Grodzica (brus) – pojedynczy, podłużny element składowy ścianki szczelnej, wykonany przez walcowanie 
z blachy stalowej, posiadający dzięki obróbce kształt przekroju poprzecznego charakteryzujący się dużą 
sztywnością i wytrzymałością, o specjalnie ukształtowanych krawędziach podłużnych tworzących tzw. zamek, 
umożliwiający połączenie typu „wpust i pióro” z sąsiednimi grodzicami.  
Wspomaganie zagłębiania – dodatkowe zabiegi mające na celu zmniejszenie oporu podczas zagłębiania 
ścianki, np. wpłukiwanie lub wstępne wiercenie. 
Szekla  – osprzęt do podnoszenia grodzic z podłoża i ustawiania ich w pozycji pionowej. 
Kleszcze – pozioma belka, zwykle stalowa lub żelbetowa, przymocowana do ścianki szczelnej i połączona 
z zakotwieniem lub rozporami, stosowana w celu równomiernego rozłożenia działających sił na całą ściankę 
szczelną lub urządzenie pomocnicze, ułatwiające zachowanie prostoliniowości przy wykonaniu ścianki. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 
Materiałami do wykonania obudowy wykopów w postaci stalowych ścianek szczelnych są: 
– grodzice stalowe o profilu trapezowym, zetowym lub innym,  
– elementy narożne fabryczne lub wykonane na placu budowy, 
– elementy do zwieńczenia i usztywnienia ścianki, np. profile stalowe walcowane, śruby, nakrętki, 
– rozpory stalowe lub drewniane, kotwy gruntowe. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy i zależy od przyjętej technologii pogrążania ścianek. Zastosowany sprzęt 
podlega akceptacji Inżyniera. Do pogrążania i wyciągania ścianek szczelnych stosowane są urządzenia 
wibracyjne lub udarowe (wibromłoty, kafary) bądź urządzenia bezwibracyjne (prasy hydrauliczne do 
statycznego wciskania i wyciągania grodzic, o sile nacisku nie mniejszej niż 500 kN), z odpowiednim 
osprzętem. Sprzętem pomocniczym są żurawie samochodowe, sprzęt do podpłukiwania i podwiercania. Do 
obróbki ścianek, wykonania połączeń w narożach oraz wykonania i montażu rozparć stosuje się spawarki, 
zestawy acetylenowo-tlenowe, szlifierki kątowe, wiertarki. Do wykonania kotew gruntowych stosowane są 
mikrowiertnice i urządzenia do iniekcji. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wybór środków transportu należy do Wykonawcy. Do przewozu brusów i profili stalowych należy używać 
samochodów dłużycowych lub platform kolejowych. Pozostałe materiały i sprzęt potrzebne do wykonania robót 
mogą być przewożone dowolnymi, dopuszczonymi do ruchu środkami transportowymi, dostosowanymi do 
specyfiki, gabarytów i ciężaru przewożonych ładunków.  
Ładunek musi zostać zabezpieczony przed przesunięciem się w czasie transportu i nie może przekraczać 
dopuszczalnej skrajni ładunkowej, określonej przepisami PKP lub przepisami ruchu drogowego. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy powinny spełniać dodatkowo wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków osi oraz dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania ścianki szczelnej powinny odbywać 
się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Przenoszenie oraz składowanie brusów na placu budowy 
należy wykonywać w sposób nie powodujący znacznych ugięć brusów, uszkodzeń zamków i powłok. 
W przypadku poziomego ułożenia brusów podczas transportu należy zapewnić podparcie co najmniej w dwóch 
punktach, a podczas ułożenia pionowego dopuszcza się jeden punkt zaczepienia. 
Zaleca się przestrzeganie specjalnych wskazań, dotyczących przenoszenia i składowania, określonych przez 
producenta grodzic. Zalecane jest składowanie brusów w sposób umożliwiający ich łatwe podnoszenie w 
kolejności ich wykorzystania. Grodzice różnych typów i różnych gatunków stali należy składować oddzielnie i 
prawidłowo oznakować. Składowanie i przenoszenie grodzic o profilach płaskich należy przeprowadzać z 
największą ostrożnością w celu uniknięcia odkształceń profili. Gdy składowane są grodzice stalowe wstępnie 
powlekane, należy stosować przekładki między każdą grodzicą w stosie. W celu uniknięcia ugięć brusów, które 
mogą powodować trwałe odkształcenia, należy przy przyjmowaniu liczby i miejsc podparć brusów w stosie 
wziąć pod uwagę długość i sztywność pojedynczego brusa.  
Zaleca się używanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrządowania jak szakle, 
przyspawane haki i podobne, aby uniknąć zniszczenia grodzic, a w szczególności zamków. W przypadku 
stosowania do przemieszczenia grodzic szakli zdalnie sterowanych, ich niezawodne działanie sprawdzić przed 
użyciem. Oprzyrządowanie wykorzystujące przyczepność cierną może ulec zwolnieniu w sposób 
nieoczekiwany, dlatego też nie należy go stosować do przemieszczania brusów, jeżeli nie są zapewnione 
dodatkowe środki bezpieczeństwa. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inżynierem  projekt technologii i organizacji robót 
uwzględniający między innymi warunki wykonania prac w sąsiedztwie czynnych linii kolejowych, warunki 
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gruntowo-wodne, istniejące uzbrojenie podziemne i zagospodarowanie terenu oraz poparty analizą statyczno-
wytrzymałościową projekt roboczy ścianek szczelnych oraz ewentualnych rozparć lub zakotwień.  
Ścianki w sąsiedztwie toru kolejowego należy wprowadzać w grunt oraz wyciągać metodą bezwibracyjną 
(ścianki wciskane). W szczególności wymóg ten dotyczy nowo ułożonego, przebudowanego toru kolejowego. W 
przypadku toru istniejącego, przed przebudową, dopuszczalne jest wykonanie ścianek metodami wibracyjnymi, 
pod warunkiem ciągłego monitorowania zachowania osiowości i niwelety toru w trakcie pogrążania lub 
wyciągania ścianki. W trakcie pogrążania ścianek w bezpośrednim sąsiedztwie toru, tak nowo ułożonego jak i 
istniejącego, należy zwrócić uwagę na zachowanie się nawierzchni i podtorza. W przypadku wystąpienia 
niepokojących zjawisk lub deformacji toru prace należy natychmiast przerwać, zaobserwowane uszkodzenia 
naprawić, a sposób prowadzenia dalszych prac zweryfikować. 

5.1. Wbijanie ścianek szczelnych 
Do wbijania stalowych ścianek szczelnych używa się ciężkich kafarów z młotami szybkobijącymi lub 
wibromłotów, podwieszonych na żurawiach samochodowych. Wykonanie prac w pewnych przypadkach może 
ułatwić i przyśpieszyć podpłukiwanie strumieniem wody pod ciśnieniem. Ścianką stalową można przebić się 
przez kłody drzewne w gruncie, przez żwiry i pospółki, a nawet przez gruzowiska i słabe betony. 
W przypadku wbijania kafarem grodzice wbija się zazwyczaj parami, przy czym łączenie brusów na zamek 
(nanizywanie) wykonuje się w takim przypadku zawczasu na placu budowy, zwykle w pewnej odległości od 
miejsca wbijania. Przed rozpoczęciem wbijania, zamek łączący dwa elementy należy zacisnąć, aby 
uniemożliwić ich rozłączenie w czasie pogrążania ścianki. Para złączonych grodzic przywożona jest pod kafar i 
podnoszona jako całość. Kafar wbija grodzice zawsze poprzez specjalny kołpak, umieszczony na głowicach 
złączonych grodzic. 
W przypadku wykonania prac z użyciem wibromłota grodzice z reguły wbija się pojedynczo, przy czym zależy to 
od konstrukcji szczęki wibromłota i od kształtu wbijanej grodzicy. Wbijany brus stalowy podnosi się za pomocą 
zawiesia linowego, podczepionego do wibromłota i nanizuje na zamek wcześniej wbitej grodzicy na takim 
odcinku, aby zapewnić jego stateczność. Z chwilą ustabilizowania wbijanej grodzicy opuszcza się wibromłot i 
zaciska jego szczęki na wbijanym brusie, a następnie rozpoczyna proces pogrążania. 
Przy wbijaniu ścianek szczelnych można stosować w charakterze urządzenia pomocnicze drewniane podwójne 
kleszcze lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze takie ściąga się śrubami poprzez drewniane klocki 
regulujące ich odległość, dostosowaną do rozmiaru wbijanych brusów. Zastosowanie kleszczy ułatwia 
zachowanie prostoliniowości oraz uzyskanie wymaganego kształtu i wymiarów wbijanej ścianki, co jest 
szczególnie istotne w przypadku ścianek przewidzianych do pozostawienia, bądź stanowiących równocześnie 
szalunek wykonywanego fundamentu.  
Wbijanie ścianki rozpoczyna się od narożnika. Narożny brus wbija się bardzo starannie, z położeniem 
szczególnego nacisku na jego pionowość, na taką głębokość, aby był należycie utwierdzony w gruncie. 

Następnie tuż przy nim na ziemi układa się prowadnice drewniane długości 3  5 m o takim rozstawie, aby 
pomiędzy nie można było wstawić kolejne grodzice wbijanej ścianki. Kolejną grodzicę (kolejną parę grodzic) 

nanizuje się na zamek brusa narożnikowego i wbija w grunt na głębokość 2  4 m. Następnie, w obrębie 
ułożonych prowadnic, wbija się kolejne grodzice. Po wykonaniu w ten sposób pewnego odcinka ściany dobija 
się początkowe grodzice na wymaganą głębokość. Taki sposób prowadzenia prac zmniejsza ryzyko 
pociągnięcia wcześniej wbitych brusów przez kolejny pogrążany element. Bardzo wygodnie jest wbijać ściankę 

dwoma kafarami – pierwszy ustawia grodzice i wbija je na niepełną głębokość, drugi kafar w odstępie 3  5 m 
za nim dobija je do projektowanej rzędnej posadowienia ścianki. Jeżeli grodzice podczas wbijania wykazują 
nieregularne odchylenie od osi ścianki, wskazane jest założenie dodatkowych, górnych kleszczy, które będą się 
opuszczać razem z wbijanymi grodzicami. 
Jeżeli ścianka nie jest przeznaczona do późniejszego wyciągnięcia, po wbiciu grodzic na projektowaną 
głębokość wskazane jest zespawać zamki u góry na dostępnej, odsłoniętej długości, przynajmniej na odcinku 

50  80 cm, w celu zapewnienia współpracy grodzic przy zginaniu. Przez zespawanie unika się również 
możliwości wzajemnych przesunięć grodzic w zamkach. 
Ścianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrążania w grunt na przeszkody w formie dużych głazów 
mogą ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogą mieć różne formy, tj. może nastąpić: 
– rozerwanie blachy ścianki między zamkami, 
– zgniecenie dolnego końca ścianki. 
Uszkodzenia te dają się łatwo wyczuć podczas wbijania. Oznaką jest dalsze, bardzo powolne zagłębienie się 
grodzicy oraz to, że przy uderzeniach młotem, młot odskakuje. 
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W ściankach szczelnych stalowych zamki tak mocno ściągają sąsiednie blachy, że nieraz wskutek tego 
powstają następujące osobliwe zjawiska: 
– kolejne brusy wykazują skłonność do zbytniego przywierania swą dolną częścią do poprzednio wbitych 

profili, wywołuje to odchylenia od pionu i konieczność wprowadzania klinowych profili w ilości 1  2% 
ogólnej ilości blach, w celu wyrównania do pionu kolejnych partii ścianki; aby ograniczyć występowanie 
tego zjawiska należy dołem zacinać blachy ukośnie, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku niż 
w ściankach drewnianych, 

– połączenie w zamkach wywołuje nieraz tak duże tarcie, że wraz z wbijanymi blachami wciągane są w głąb 
gruntu poprzednio wbite blachy; przeciwdziałać takim objawom można przez powleczenie powierzchni 
poślizgowej zamków asfaltem z dodaniem paku lub tłustą gliną. 

Szczelność zamków wykonanej ścianki można, w razie takiej potrzeby, powiększyć przez zamulanie iłami, 
popiołami itp. 

5.2. Wciskanie ścianek szczelnych 
Ścianki od strony torów oraz w strefie zabudowy miejskiej należy pogrążyć w gruncie metodą wciskania (bez 
wibracji). Metodę zagłębiania, sprzęt oraz metodę wspomagania zagłębiania należy wybierać na podstawie 
doświadczeń uzyskanych w porównywalnych warunkach, przy czym metoda ta powinna odpowiadać 
wybranemu przekrojowi brusa. Jeżeli nie istnieją porównywalne doświadczenia lub są one niewystarczające, 
dopuszcza się przeprowadzenie próbnego zagłębiania brusów. 
W przypadku, gdy grodzice mają zamki typu główka/wpust zalecane jest zagłębianie grodzic z główką jako 
częścią prowadzącą. Jeżeli w zamkach są używane smary, to powinny być one zgodne z projektem. 
W przypadku trudności z wprowadzeniem w grunt ścianki należy zastosować metody wspomagające 
zagłębianie, np. podpłukiwanie lub wstępne wiercenie. Podpłukiwanie, wstępne wiercenie lub wysadzanie 
stosowane jako metody wspomagające zagłębianie należy prowadzić tak, aby wykluczyć ryzyko uszkodzeń 
sąsiednich budynków, instalacji i urządzeń usługowych oraz wykonywanej konstrukcji.  
Roboty należy prowadzić tak, aby niemożliwe było wystąpienie uszkodzeń torowiska. W trakcie prac należy w 
sposób ciągły monitorować zachowanie się torowiska w rejonie pogrążanej ścianki, a w razie wystąpienia 
niepożądanych efektów natychmiast przerwać prace. Dalsze prowadzenie prac możliwe jest dopiero po 
usunięciu przyczyny nieprawidłowości i usunięciu ewentualnych uszkodzeń torowiska. 
W przypadku zaistnienia podłużnego odchylenia brusa w trakcie zagłębiania zaleca się natychmiastowe 
przeciwdziałanie, np. poprzez przyłożenie siły naciągającej bądź odpychającej. W przypadku zaistnienia 
w trakcie zagłębiania poprzecznego odchylenia i skręcenia brusa, zaleca się jego wyciągnięcie i powtórne 
zagłębienie, jeśli inne sposoby są niewystarczające. 

5.3. Rozparcie, kotwienie ścianki i zwieńczenie góry 
Jeżeli ze względów statycznych wymagane będzie rozparcie ścianki szczelnej lub jej kotwienie to Wykonawca 
robót ma obowiązek sporządzić stosowny projekt i uzgodnić go z Inżynierem. Projektowane rozparcie, 
kotwienie i zwieńczenie ma zagwarantować nieodkształcalność obrysu ścianki przez jej czas użytkowania. Siły 
jakie mają przenosić rozpory muszą uwzględniać obciążenia jakie mogą pojawić się w pobliżu wykopu.  
Zwieńczenie góry ścianki szczelnej na całym jej obwodzie można wykonać za pomocą wyrobów walcowanych 
zaakceptowanych przez Inżyniera. Zaleca się jednak aby były to dwa ceowniki C300 lub dwa dwuteowniki min 
I300, ściągnięte śrubami M32, w rozstawie co 1,5 m. 
Miejsce, kierunek i sposób wykonywania zakotwienia, wraz z połączeniem z kleszczami, powinny odpowiadać 
wymaganiom projektowym. Kotwy gruntowe należy wykonywać zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w PN-
EN 1537. Ewentualne szpary, które powstają pomiędzy brusami a kleszczami, należy wypełnić w taki sposób, 
aby zapewnić równomierny rozkład obciążenia na kleszcze. W tym celu można stosować podkładki drewniane 
lub stalowe klinowane bądź spawane. 
W wykopach o ścianach umocnionych należy zwrócić uwagę, aby: 
– górne krawędzie grodzic stalowych wystawały na wysokość 10 ÷ 20 cm ponad teren, 
– rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 
– krawędzie wykopu były zabezpieczone w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu 

pracy żurawi. 
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po 
wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz itp.). 
Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. 
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej usunięcia lub gdy 
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wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy bądź stwarza możliwość uszkodzenia 
konstrukcji wykonanego obiektu, a także w tych przypadkach gdy przewiduje to dokumentacja projektowa. 

5.4. Wyciągnięcie ścianki 
Po wykonaniu robót dla których przewidziane było wbicie ścianki szczelnej, tj. robót fundamentowych, 
i wbudowaniu zasypki wokół fundamentu oraz wykonaniu korpusów przyczółków, filarów i zasypki za nimi 
ściankę technologiczną (zabezpieczającą) można wyciągnąć. Wyciągnięcie ścianek szczelnych, nie 
przeznaczonych do pozostawienia, należy wykonać ze szczególną ostrożnością by nie naruszyć czy uszkodzić 
torowiska, wykonanych elementów podpór obiektów inżynierskich lub biegnących w pobliżu urządzeń 
podziemnych. Jeżeli wyciągana ścianka przylega bezpośrednio do wykonanych fundamentów (jest elementem 
jej szalunku) konieczne jest przed betonowaniem elementu ułożenie przekładek dystansowych z materiałów 
podatnych o odpowiedniej grubości, ułatwiających wyciąganie ścianki i zabezpieczających przed uszkodzeniem 
fundamentu, np. w postaci płyt styropianowych o grubości 5÷8 cm. Grubość przekładki jest istotna ze względu 
na deformacje i zadziory, powstające na dolnej krawędzi ścianki podczas jej wbijania, a mogące zahaczać o 
fundament podczas wyciągania ścianki.  

5.5. Obcięcie ścianki 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje pozostawienie ścianki w gruncie, konieczne jest jej obcięcie po 
zakończeniu prac do rzędnej przewidzianej w dokumentacji. W przypadku obcinania ścianki powiązanej 
z fundamentem powyżej poziomu jego górnej krawędzi konieczne jest co 2÷3 brusy wykonanie otworów 

drenażowych o średnicy nie mniejszej niż 100 mm, w celu odprowadzenia wody, mogącej zbierać się na 
odsadzce fundamentu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu prawidłowego wbicia ścianki do projektowanej głębokości oraz 
zgodności jej rozparcia i kotwienia z projektem. 
Nadzór powinien obejmować również kontrole i obserwacje, w czasie których należy sprawdzić: 
– zgodność warunków na placu budowy w zakresie danych dotyczących gruntu i poziomów wody gruntowej 

z założeniami przyjętymi w projekcie, 
– czy istnieją uszkodzenia w sąsiadującym torowisku, urządzeniach lub podziemnych instalacjach, które 

mogłyby być spowodowane wykonywanymi pracami. 
Przy wykonaniu ścianek szczelnych konieczne jest zachowanie podanych niżej tolerancji: 

– odchyłka położenia głowicy ścianki technologicznej w planie na lądzie 75 mm 

 na wodzie 100 mm 

– odchyłka położenia głowicy ścianki do pozostawienia w planie  25 mm 

– odchyłka pionowości ścianki technologicznej na lądzie 1,0% 

 na wodzie 1,5% 

– odchyłka pionowości ścianki do pozostawienia  1,0% 

– odchyłka rzędnych wysokościowych podstawy ścianki  10 cm 
– odchyłka rzędnych wysokościowych głowicy ścianki   -10 / + 50 cm 
Tam, gdzie dokumentacja projektowa wymaga zagłębiania grodzic w nachyleniu, podane tolerancje mają 
zastosowanie w odniesieniu do projektowanego nachylenia ścianki. W gruntach trudnych, w których np. 
występują podziemne przeszkody utrudniające wykonanie ścianki (duże kamienie, drzewa itp.) dopuszcza się 
zwiększenie podanych tolerancji dotyczących odchyleń od pionu o dodatkowe 0,5 punktu procentowego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru dla ścianki o określonej głębokości zabicia, dostarczonej na budowę i wprowadzonej 
w grunt zgodnie z dokumentacją projektową jest 1 m długości obrysu osi ścianki w planie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót dokonywany jest na zasadach odbioru częściowego w oparciu o: 
– projekt ścian szczelnych z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, dokonanymi w trakcie robót, 
– niniejszą specyfikację oraz inne uzgodnienia, dotyczące sposobu wykonania,  
– ewentualne zapisy w dzienniku budowy, 
– deklarację zgodności wbudowanych materiałów z normami wymienionymi w niniejszej ST bądź atestami 

hutniczymi na stal i dostarczone grodzice, 
– wyniki pomiarów geodezyjnych, wykonywanych przez służbę geodezyjną wykonawcy i ewentualnie 

sprawdzonych przez służbę geodezyjną Nadzoru (z uwzględnieniem tolerancji określonych w p. 6), 
– wyniki badań rutynowych i dodatkowych badań zleconych przez Inżyniera.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  
– zapewnienie potrzebnych czynników produkcji,  
– opracowanie i uzgodnienie projektu roboczego ścianek szczelnych (wraz z rozparciem lub kotwieniem), 
– wyznaczenie przebiegu ścianki,  
– wbicie (wciśnięcie) ścianki do projektowanej głębokości oraz jeśli jest to konieczne jej uszczelnienie,  
– wykonanie kotew gruntowych wraz z niezbędnymi badaniami jeżeli zostały przewidziane w projekcie, 
– wykonanie rozparcia lub podparcia ściany jeżeli zostało to przewidziane w projekcie, 
– wyciągnięcie i odwiezienie ścianki jeżeli podlega ona wyciągnięciu,  
– koszt docięcia ścianki zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,  
– montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie placu budowy sprzętu i urządzeń towarzyszących,  
– wykonanie i rozebranie niezbędnych pomostów roboczych, 
– roboty pomiarowe mające na celu określenie poziomu korony wbicia ściany oraz jej położenia w planie, 
– przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót, 
– uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostki obmiarowej wykonania robót obejmuje również kontrolę zachowania znajdujących się w strefie 
robót urządzeń podziemnych i innych obiektów budowlanych, w szczególności torowiska oraz ewentualne 
usunięcie ich uszkodzeń, spowodowanych wykonaniem prac, a także wszystkie inne roboty nie wymienione, 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji 
projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy  
PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne. 
PN-EN 13331-1:2004 Obudowy ścian wykopów. Część 1. Opisy techniczne wyrobów. 
PN-EN 13331-2:2005 Obudowy ścian wykopów. Część 2. Ocena na podstawie obliczeń lub badań. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu 

i wymiarów. 
PN-EN 10163-3:2006 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, 

blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco. Część 3. 
Kształtowniki. 

PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
PN-EN 1537:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe. 

10.2. Inne dokumenty  
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 

– Warunki techniczne wykonywania ścianek szczelnych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, zeszyt I-25. 
 
 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.02.02.01. ZASYPANIE WYKOPÓW POD ŁAWY FUNDAMENTOWE 

50 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BRANŻA MOSTOWA 

M.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE 

M.02.02.00. NASYPY 

M.02.02.01. ZASYPANIE WYKOPÓW POD ŁAWY FUNDAMENTOWE 

CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zasypywaniem wykopów i przestrzeni za przyczółkami i ścianami obiektów inżynieryjnych w 
ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: 
Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy zasypaniu i zagęszczeniu wykopów 
fundamentowych do poziomu terenu oraz przestrzeni za przyczółkami i ścianami obiektów inżynieryjnych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub  gruntu antropogenicznego 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
Nasyp – budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu. 
Nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.  
Zasypka – grunt nasypowy, którym uzupełnia się przestrzeń w wykopie poniżej poziomu terenu po 
wybudowaniu konstrukcji dla której wykonano wykop. 
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów  i wykonania nasypów (wykop pomocniczy), 
położone w obrębie pasa robót ziemnych. 
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów i wykonania nasypów (wykop pomocniczy), 
położone poza pasem robót ziemnych. 
Wysokość nasypu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona w osi nasypu. 
Grunt mineralny – grunt rodzimy, w którym zawartość części organicznych nie przekracza 2%. 
Grunt organiczny – grunt rodzimy, w którym zawartość części organicznych przekracza 2%. 
Wskaźnik różnoziarnistości U – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, wyrażona 
zależnością  U = d60 / d10,   
w której  d60  – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, 
     d10  – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu. 
Wskaźnik zagęszczenia IS – miara zagęszczenia gruntu nasypowego określona jako stosunek gęstości 

objętościowej szkieletu gruntowego d gruntu sztucznie zagęszczonego do maksymalnej gęstości 

objętościowej szkieletu gruntowego ds. 
Współczynnik wodoprzepuszczalności k – stała gruntowa, zwana również stałą Darcy’ego, określająca 
zależność między spadkiem hydraulicznym a prędkością przepływu wody w gruncie, zależna od porowatości 
gruntu, jego uziarnienia, składu mineralnego szkieletu  i temperatury przepływającej wody.  
Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala ta 
jest oparta na aktywności jonów hydroniowych [H3O+] w roztworach wodnych. 
Wilgotność optymalna gruntu – wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany 

w sposób znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową d. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Moc_kwasu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moc_zasady
http://pl.wikipedia.org/wiki/Roztw%C3%B3r
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_chemiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aktywno%C5%9B%C4%87_molowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jon_hydroniowy
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2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Materiały do wykonania robót 
Do zasypania wykopów i przestrzeni za ścianami budowli inżynieryjnych należy stosować grunty mineralne, 
niewysadzinowe oraz inne materiały (mieszanki mineralne) przydatne do tego celu, które spełniają szczegółowe 
wymagania określone w PN-S-02205  i zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. 
Do zasypania przestrzeni za ścianami budowli inżynieryjnych należy stosować grunty o uziarnieniu mieszanym 
(piasek średni, piasek gruby, żwir) lub mieszanki żwirowo-klińcowe o uziarnieniu 0/32 mm, z udziałem frakcji 
poniżej 0,06 mm nie większym niż 15% wagowo, spełniające ponadto wymagania: 
– wskaźnik różnoziarnistości dla żwirów  U ≥ 4, 
– wskaźnik różnoziarnistości dla mieszanki  U ≥ 5, 
– wskaźnik kwasowości pH = 6,0÷8,0, 

– współczynnik wodoprzepuszczalności  k ≥ 910-5 m/s. 
Do zasypywania wykopów może zostać użyty grunt uprzednio z niego wydobyty, niezamarznięty, bez zbryleń i 
zanieczyszczeń takich jak części roślin, humus, torf, odpadki materiałów budowlanych itp., niewysadzinowy, nie 
zawierający frakcji powyżej 100 mm, odpowiadający wymaganiom normy PN-S-02205 i zaakceptowany przez 
Inżyniera.  
Obszary zasypania o utrudnionym dostępie maszyn do zagęszczania powinny być wypełnione betonem klasy 
B10 lub ubitym gruntem stabilizowanym cementem. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy i uzależniony jest od planowanej organizacji i skali wykonywanych robót 
ziemnych. Zastosowany sprzęt winien być zaakceptowany przez Inżyniera. Do zasypania wykopów oraz 
przestrzeni za ścianami budowli inżynieryjnych oraz do zagęszczania zasypki można stosować: 
– koparki na podwoziu gąsienicowym lub kołowym, ładowarki, spycharki, 
– zagęszczarki lub ubijaki spalinowe, płyty wibracyjne,  
– walce statyczne gładkie i ogumione, walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Grunt do zasypywania może być przewożony dowolnymi środkami transportu przeznaczonymi do przewozu 
mas ziemnych. Przy doborze środków transportu należy kierować się takimi kryteriami jak:  
– objętość mas ziemnych, 
– odległość transportu, 
– wydajność środków transportowych, 
– ukształtowanie terenu, możliwość dojazdu do miejsca prac ziemnych, stan dróg dojazdowych, 
– wydajność maszyn odspajających grunt, 
– pora roku i warunki atmosferyczne, 
– przyjęta organizacja robót. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie gruntu lub mieszanek przewidzianych do wykorzystania przy 
zasypywaniu wykopów i przestrzeni za ścianami budowli inżynieryjnych powinny odbywać się tak, by 
zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem i utratą wymaganych właściwości. Transportowany materiał należy 
rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem. W przypadku 
transportu gruntu po drogach publicznych samochód przed opuszczeniem miejsca dokopu powinien zostać 
wstępnie oczyszczony z błota lub pyłu np. przez zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem, a ładunek tak 
zabezpieczony, by w trakcie transportu nie doszło do zanieczyszczenia drogi bądź środowiska. 
Transport sprzętu do robót ziemnych powinien być prowadzony przy pomocy specjalistycznych zestawów 
niskopodwoziowych z ciągnikami siodłowymi, przeznaczonych do transportu sprzętu budowlanego.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Zasypywanie wykopów 
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Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych 
elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być 
oczyszczone z namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby 
odwodnione. Do zasypywania powinien być użyty grunt rodzimy wydobyty z zasypywanego wykopu, nie 
zamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych 
materiałów) lub mieszanka mineralna odpowiadające wymaganiom określonym w p. 2.1. 
Zasypywanie należy prowadzić warstwami o grubości dostosowanej do specyfiki sprzętu zagęszczającego. 
Każda ułożona warstwa zasypki powinna być zagęszczana. Grubość zagęszczanych warstw nie powinna 
przekraczać: 
– przy zagęszczaniu walcami statycznymi 20 cm, 
– przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi  40 cm. 
Zasypka powinna być zagęszczona przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu lub w przyległym, nie rozbieranym 
nasypie, lecz nie mniej niż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia:  
IS = 0,97 – dla zasypki wykopów fundamentowych do poziomu terenu, 
IS = 1,00 – dla zasypki za ścianami obiektów inżynieryjnych powyżej poziomu terenu. 
Kontrolę zagęszczenia należy prowadzić na bieżąco. Do wykonania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero 
po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że 
zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do 
wilgotności optymalnej i powtórnie go zagęścić.  
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji podziemnych układany grunt powinien być 
zagęszczany ręcznie, warstwami o grubości do 10 cm. Wymóg ten dotyczy strefy wokół i nad zasypywanymi 
urządzeniami o szerokości/wysokości 0,5 m. Zagęszczanie dalszych warstw nad urządzeniami, do wysokości 
1,0 m, można wykonywać lekkimi ubijakami mechanicznymi lub lekkimi walcami. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu. Wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów 
śniegu – przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni dotychczas wykonanej zasypki. 
Zasypywanie przestrzeni za przyczółkami i ścianami obiektów inżynieryjnych należy prowadzić równocześnie z 
formowaniem przyległych partii nasypu. 
Wilgotność gruntu zagęszczonego w danej warstwie winna być zbliżona do optymalnej. Odchylenia od 
wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: 

– w gruntach niespoistych  2%, 
– w gruntach spoistych + 0%, – 2%. 
Jeżeli wilgotność gruntu jest zbyt wysoka to wskazane jest przesuszenie gruntu. W przypadku zbyt niskiej 
wilgotności zaleca się jej zwiększenie poprzez zroszenie gruntu wodą. 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 
– rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 

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

zagęszczającego, 
– prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi obszaru zasypek. 
Przy zasypywaniu ustrojów ramowych zasypka powinna być układana i zagęszczana równomiernie, i z obu  
stron obiektu równocześnie, warstwami o grubości 10 ÷ 30 cm.  
Wykopy wokół filarów i od strony zewnętrznej przyczółków należy zasypywać do poziomu spodu warstwy gleby 
na terenie przyległym do wykopu. O ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej wierzch warstwy zasypki 
należy kształtować tak aby zostało odtworzone ukształtowanie terenu istniejącego wokół obiektu przed 
rozpoczęciem budowy. 
Jeśli Wykonawca posiada sprzęt zagęszczający (wyposażony w odpowiednie czujniki), pozwalający na bieżącą 
kontrolę stopnia zagęszczenia, to, za zgodą Inżyniera, dopuszcza się potwierdzanie prawidłowego wykonania 
większej ilości warstw jednocześnie. Rodzaj badania kontrolnego, w takim przypadku musi umożliwiać pomiar 
IS wielu warstw jednocześnie, np. za pomocą sondy dynamicznej. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstw nie jest wystarczające, Wykonawca rozbierze 
wszystkie warstwy wraz z wadliwą i ponownie zagęści do uzyskania odpowiednich wymagań. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Badanie przydatności gruntu do wykonania zasypek należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej 
partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła. W badaniu należy określić: 
– skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
– zawartość części organicznych, metodą chemiczną przez utlenianie za pomocą dwuchromianu potasu, 
– wilgotność naturalną, wg PN-B-04481, 
– wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481, 
– granicę płynności, wg PN-B-04481, 
– kapilarność bierną, wg PN-B-04493, 
– wskaźnik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8, 
– wskaźnik filtracji, 
– wskaźnik różnoziarnistości. 

6.2. Badania w czasie robót 
Badania kontrolne prawidłowości ułożenia poszczególnych warstw zasypki polegają na sprawdzeniu grubości 
każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu. 
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia IS 
z wartościami podanymi w punkcie 5. Oznaczenie wskaźnika zgęszczenia należy przeprowadzać według normy 
BN-77/8931-12 dla każdej wbudowanej warstwy zasypki. 
Zagęszczenie należy kontrolować zgodnie z poleceniami Inżyniera, jednak nie rzadziej niż 1 raz w trzech 
punktach dla każdej warstwy. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez 
Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. 
Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się obliczając 
średnią arytmetyczną wszystkich wartości IS przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli 
robót ziemnych. 
Zagęszczenie zasypki uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli spełnione będą warunki: 
– 2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe wyniki nie 

powinny odbiegać o więcej niż 5% (IS) od wartości wymaganej, 
– średnia wartość wskaźnika zagęszczenia IS jest nie mniejsza niż wartość wymagana. 
Badania należy przeprowadzać w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót. Badania w czasie 
odbiorów częściowych należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp będzie 
niemożliwy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3.  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem ewentualnych zmian, 
zaaprobowanych przez Inżyniera. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Do odbioru 
końcowego należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych poszczególnych warstw. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
wykonane wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonania robót uwzględnia: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– dostarczenie i przygotowanie materiału do zasypania wykopów i przestrzeni za ścianami obiektów 

inżynieryjnych, w tym koszty pozyskania gruntu z dokopu, 
– wykonanie badań laboratoryjnych przydatności gruntów do wbudowania, 
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– wbudowanie, uformowanie i zagęszczenie zasypki w stanie jej optymalnej wilgotności, 
– wykonanie badań laboratoryjnych wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw, 
– wypełnienie przestrzeni niedostępnych dla sprzętu zagęszczającego betonem B10 lub gruntem 

stabilizowanym cementem wraz z jego ubiciem, 
– wykonanie zabiegów dodatkowych jak doprowadzenie gruntu do wilgotności zbliżonej do optymalnej, 

usunięcie śniegu, odwodnienie wykopu, 
– uprzątnięcie i rekultywację terenu, 
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8. Ocena zawartości drobnych 

cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-8932-01:1972 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-8836-02:1983 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-8931-12:1977 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Wytyczne wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur, Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 1988. 
– Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP – IBDiM, Warszawa, 2002. 
– Id-3. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. w zakresie zagęszczenia zasypki. Zarządzenie 

Zarządu PKP PLK SA nr 9/2009 z dnia 04.05.2009. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.02.02.02. NASYPY PRZY OBIEKCIE WRAZ Z WYKONANIEM STOŻKÓW 

56 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BRANŻA MOSTOWA 

M.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE 

M.02.02.00. NASYPY 

M.02.02.02. NASYPY PRZY OBIEKCIE WRAZ Z WYKONANIEM STOŻKÓW 

CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.02.02.02. NASYPY PRZY OBIEKCIE WRAZ Z WYKONANIEM STOŻKÓW 

  57 

1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nasypów, wraz z formowaniem stożków przy obiektach inżynieryjnych w 
ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: 
Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu nasypów przy obiektach 
inżynieryjnych, wraz z formowaniem stożków. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne” i ST M.02.02.01. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Materiały do wykonania robót 
Do wykonania nasypów wraz z  formowaniem stożków należy stosować grunty mineralne, niewysadzinowe 
oraz inne materiały (mieszanki mineralne) przydatne do tego celu, które spełniają szczegółowe wymagania 
określone w PN-S-02205  i zostaną zaakceptowane przez Inżyniera.  
Do wykonania nasypów należy stosować grunty o uziarnieniu mieszanym (piasek średni, piasek gruby, żwir) lub 
mieszanki żwirowo-klińcowe o uziarnieniu 0/32 mm, z udziałem frakcji poniżej 0,06 mm nie większym niż 15% 
wagowo, spełniające ponadto wymagania: 
– wskaźnik różnoziarnistości dla żwirów  U ≥ 4, 
– wskaźnik różnoziarnistości dla mieszanki  U ≥ 5, 
– wskaźnik kwasowości pH = 6,0÷8,0, 

– współczynnik wodoprzepuszczalności  k ≥ 910-5 m/s. 
Do wykonania wzorników do wyznaczenia zarysów i nachylenia skarp nasypów i stożków stosuje się tarcicę 
i paliki z drewna iglastego. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy i uzależniony jest od planowanej organizacji i skali wykonywanych robót 
ziemnych. Zastosowany sprzęt winien być zaakceptowany przez Inżyniera. Do wykonania nasypów oraz do ich 
zagęszczania można stosować: 
– koparki na podwoziu gąsienicowym lub kołowym, ładowarki, spycharki, równiarki, 
– zagęszczarki lub ubijaki spalinowe, płyty wibracyjne,  
– walce statyczne gładkie i ogumione, walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Grunt do wykonania nasypów może być przewożony dowolnymi środkami transportu przeznaczonymi do 
przewozu mas ziemnych. Przy doborze środków transportu należy kierować się takimi kryteriami jak:  
– objętość mas ziemnych, 
– odległość transportu, 
– wydajność środków transportowych, 
– ukształtowanie terenu, możliwość dojazdu do miejsca prac ziemnych, stan dróg dojazdowych, 
– wydajność maszyn odspajających grunt, 
– pora roku i warunki atmosferyczne, 
– przyjęta organizacja robót. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie gruntu lub mieszanek przewidzianych do wykorzystania przy 
wykonaniu nasypów powinny odbywać się tak, by zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem i utratą 
wymaganych właściwości. Transportowany materiał należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem. W przypadku transportu gruntu po drogach publicznych 
samochód przed opuszczeniem miejsca dokopu powinien zostać wstępnie oczyszczony z błota lub pyłu np. 
przez zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem, a ładunek tak zabezpieczony, by w trakcie transportu nie 
doszło do zanieczyszczenia drogi bądź środowiska. 
Transport sprzętu do robót ziemnych powinien być prowadzony przy pomocy specjalistycznych zestawów 
niskopodwoziowych z ciągnikami siodłowymi, przeznaczonych do transportu sprzętu budowlanego.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Wykonanie nasypów 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono 
w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inżyniera. Dla 
uzyskania właściwego kształtu wznoszonego nasypu wskazane jest wykonanie odpowiednich szablonów, 
określających zarysy i projektowane nachylenie skarp i stożków. 
 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących 
zasad: 
– nasyp należy wykonywać metodą warstwową i wznosić równomiernie na całej szerokości, 
– grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu 

i sprzętu używanego do zagęszczania, 
– przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić po stwierdzeniu prawidłowego 

wykonania warstwy poprzedniej. 
Budowę i formowanie nasypu należy prowadzić warstwami o grubości dostosowanej do specyfiki sprzętu 
zagęszczającego. Każda ułożona warstwa powinna być zagęszczana. Grubość zagęszczanych warstw nie 
powinna przekraczać: 
– przy zagęszczaniu walcami statycznymi 20 cm, 
– przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi  40 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu IS nie powinien być mniejszy niż: 
– 1,03 – dla górnej warstwy nasypu grubości 0,20 m, 
– 1,00 – dla warstwy do głębokości 1,20 m w środkowej części nasypu, na połowie jego szerokości, 
– 0,97 – dla warstw poniżej 1,20 m i do głębokości 1,20 m w częściach skrajnych nasypu, 
– 0,95 – dla warstw poniżej 1,20 m w skrajnych częściach nasypu. 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczania wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą PN-S-02205. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. 
W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu 
należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczeniem 
powinien być osuszony. 
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Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być wyznaczane 
laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można przyjmować 
orientacyjnie. Dla pospółek i żwirów można przyjmować wn = 10%. 
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: 
– rozścielać grunt warstwami o równej grubości sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 
– warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia 

zagęszczającego, 
– prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
Nasypy za przyczółkami należy wykonywać równocześnie z przyległymi fragmentami nasypów drogowych. 
Wykonywanie nasypu należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. jest 
większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, 
Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie jej osuszyć 
i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej 
warstwy. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie 
w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
Wykonywanie nasypu należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu, przed wznowieniem prac należy 
usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Wymaga się odpowiedniego etapowania robót ziemnych za przyczółkami, dostosowanego do schematu 
statycznego obiektu (zwłaszcza w przypadku układu ciągłego lub ramowego konstrukcji nośnej). Aby 
ograniczyć nierównomierne osiadanie podpór wiaduktu, związane z obciążeniem gruntu za przyczółkiem 
nasypem drogowym lub kolejowym, należy wznosić nasyp równolegle z kolejnymi elementami przyczółków, aż 
do wysokości, na której znajduje się strefa przejściowa. Pożądane jest wykonanie konstrukcji ustroju nośnego 
dopiero po wykonaniu nasypów. Wystąpienie zbyt dużych, nierównomiernych osiadań obiektu spowoduje 
powstanie dodatkowych sił wewnętrznych, co może być groźne dla konstrukcji przęsła. Z tego względu, 
konieczny jest stały monitoring geodezyjny osiadań w trakcie wykonywania nasypów i w okresie 2-3 miesięcy 
po ich wykonaniu, a jeżeli nie mają one tendencji wyraźnie malejącej w okresie dłuższym, do stwierdzenia 
zanikania osiadań. Po zakończeniu osiadań należy zweryfikować ewentualną konieczność rektyfikacji pionowej 
łożysk (jeśli występują) na podporach skrajnych, niwelująca skutki nierównomiernych osiadań. Wskazane jest 
również, do czasu zakończenia głównej fazy osiadań, pozostawienie łożysk skrajnych bez podlewki, na klinach i 
ich podlanie dopiero w końcowej fazie prac. Jeśli w dokumentacji projektowej nie wskazano inaczej, 
dopuszczalne nierównomierne osiadania podpór wynoszą 10 mm. 
Jeśli Wykonawca posiada sprzęt zagęszczający (wyposażony w odpowiednie czujniki), pozwalający na bieżącą 
kontrolę stopnia zagęszczenia, to, za zgodą Inżyniera, dopuszcza się potwierdzanie prawidłowego wykonania 
większej ilości warstw jednocześnie. Rodzaj badania kontrolnego, w takim przypadku musi umożliwiać pomiar 
IS wielu warstw jednocześnie, np. za pomocą sondy dynamicznej. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstw nie jest wystarczające, Wykonawca rozbierze 
wszystkie warstwy wraz z wadliwą i ponownie zagęści do uzyskania odpowiednich wymagań. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Badanie przydatności gruntu do budowy nasypu należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej partii 
przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła. W badaniu należy określić: 
– skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
– zawartość części organicznych, metodą chemiczną przez utlenianie za pomocą dwuchromianu potasu, 
– wilgotność naturalną, wg PN-B-04481, 
– wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481, 
– granicę płynności, wg PN-B-04481, 
– kapilarność bierną, wg PN-B-04493, 
– wskaźnik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8, 
– wskaźnik filtracji, 
– wskaźnik różnoziarnistości. 

6.2. Badania w czasie robót 
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Badania kontrolne prawidłowości ułożenia poszczególnych warstw zasypki polegają na sprawdzeniu grubości 
każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu. 
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia IS 
z wartościami podanymi w punkcie 5. Oznaczenie wskaźnika zgęszczenia należy przeprowadzać według normy 
BN-77/8931-12 dla każdej wbudowanej warstwy zasypki. 
Zagęszczenie należy kontrolować zgodnie z poleceniami Inżyniera, jednak nie rzadziej niż 1 raz w trzech 
punktach dla każdej warstwy. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez 
Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. 
Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się obliczając 
średnią arytmetyczną wszystkich wartości IS przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli 
robót ziemnych. 
Zagęszczenie zasypki uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli spełnione będą warunki: 
– 2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe wyniki nie 

powinny odbiegać o więcej niż 5% (IS) od wartości wymaganej, 
– średnia wartość wskaźnika zagęszczenia IS jest nie mniejsza niż wartość wymagana. 
Badania należy przeprowadzać w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót. Badania w czasie 
odbiorów częściowych należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp będzie 
niemożliwy. 

6.3. Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
– prawidłowości wykonania skarp, 
– szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności nachylenia wykonanych 
skarp oraz ich zarysów w planie z odpowiednimi parametrami określonymi w dokumentacji projektowej. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych 
w dokumentacji projektowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru wykonanych nasypów jest 1 m3.  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem ewentualnych zmian, 
zaaprobowanych przez Inżyniera. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Do odbioru 
końcowego należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych poszczególnych warstw. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
wykonane wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonania robót uwzględnia: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– dostarczenie i przygotowanie materiału do wykonania nasypu, w tym koszty pozyskania gruntu z dokopu, 
– wykonanie badań laboratoryjnych przydatności gruntów do wbudowania, 
– wyznaczenie zarysu nasypów w planie, 
– wykonanie i ustawienie wzorników nachylenia skarp, 
– wbudowanie, uformowanie i zagęszczenie gruntu w stanie optymalnej wilgotności, 
– wykonanie badań laboratoryjnych wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw, 
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– wykonanie zabiegów dodatkowych jak doprowadzenie gruntu do wilgotności zbliżonej do optymalnej, 
usunięcie śniegu,  

– wykonanie pomiarów kształtu nasypów, 
– uprzątnięcie i rekultywację terenu,  
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8. Ocena zawartości drobnych 

cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-8932-01:1972 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-8836-02:1983 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-8931-12:1977 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Wytyczne wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur, Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 1988. 
– Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP – IBDiM, Warszawa, 2002. 
– Id-3. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. w zakresie zagęszczenia zasypki. Zarządzenie 

Zarządu PKP PLK SA nr 9/2009 z dnia 04.05.2009. 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem pali fundamentowych CFA w ramach zadania "02100 - Budowa Osi 
Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem żelbetowych 
pali wierconych, wykonywanych w technologii ciśnieniowego betonowania ciągłego, zwanych dalej palami CFA 
i obejmują wszystkie czynności konieczne dla wykonania pala, to jest: 
– wykonanie weryfikujących i uzupełniających badań geologicznych bezpośrednio w miejscach posadowienia 

obiektów, w tym odwiertów identyfikujących aktualnych poziom wód gruntowych, 
– prace przygotowawcze i wiertnicze, 
– wykonanie i montaż zbrojenia, 
– przygotowanie mieszanki betonowej i betonowanie pala, 
– roboty wykończeniowe, w tym rozkucie i przygotowanie głowicy pala do połączenia z oczepem. 

3. NAZWY I KODY ROBÓT 
CPV 45221111-3  Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 
CPV 45221112-0  Roboty budowlane w zakresie mostów kolejowych 

3.1. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
w części OO - wymagania ogólne. 
Posadowienie pośrednie (głębokie) – rodzaj fundamentowania obiektów budowlanych, w którym obciążenia 
na grunt przekazywane są nie przez płytko posadowiony fundament, leżący bezpośrednio na podłożu lecz 
pośrednio, przy pomocy pali, studni lub kesonów, opartych na znacznie niżej zalegających warstwach gruntu, 
stosowany najczęściej w przypadku budowy podłoża, przy której wykonanie fundamentów tradycyjnych jest 
niemożliwe lub nieopłacalne (głęboko zalegające warstwy gruntu nośnego). 
Pal fundamentowy – fundament pośredni głęboki, w którym obciążenie od budowli przenoszone jest na 
podłoże za pośrednictwem sił oporu gruntu, działających na podstawę (nacisk), jak i na pobocznicę pala 
(tarcie), wykonany w formie pionowej lub lekko nachylonej kolumny, zagłębionej w gruncie. 
Pal wiercony CFA - pal wykonywany świdrem ślimakowym, wykonanie polega na wykonywaniu wiercenia 
otworu pod pal świdrem, wyjęciu świdra i urobku z jednoczesnym betonowaniem pod ciśnieniem pala oraz 
wprowadzeniu zbrojenia w niezwiązany beton. 
Podstawa pala – dolna powierzchnia pala (dolna część pala), przekazująca część obciążeń z fundamentu na 
grunt, na którym się opiera. 
Głowica pala – górna część pala, służąca do powiązania z fundamentem (oczepem). 
Trzon pala – zasadnicza część pala, rozciągająca się między głowicą a podstawą. 
Pobocznica pala – powierzchnia boczna pala stykająca się z gruntem, współdziałająca, na zasadzie tarcia, 
z podstawą w przenoszeniu obciążeń na grunt. 
 
 
 

4. MATERIAŁY 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części OO - wymagania 
ogólne. 

4.2. Materiały do wykonania robót 
Materiałami do wykonania pali wielkośrednicowych wykonywanych w gruncie są: 
– beton klasy C25/30 W8 wg wymagań ST M.04.01.01, 
– stal zbrojeniowa klasy A-IIIN RB500W lub równoważna wg wymagań ST M.03.00.01, 
Skład mieszanki betonowej musi być zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami. Właściwości betonu 
(klasa oraz inne wymagania) wynikają z dokumentacji projektowej. Receptura mieszanki betonowej musi 
zapewniać odporność na segregację, dobrą zdolność rozpływu, zdolność samozagęszczania oraz urabialność, 
potrzebne do formowania pala. Z tych względów nie jest wskazane używanie kruszywa łamanego do produkcji 
mieszanki betonowej służącej do wykonania pali formowanych w gruncie. 

5. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części OO - wymagania ogólne.  
Roboty palowe należy wykonywać specjalistycznym sprzętem wiertniczym, przystosowanym do realizacji pali 
CFA z oprzyrządowaniem, dla którego Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera. Sprzęt wiertniczy musi 
umożliwiać podawanie betonu pod ciśnieniem i być wyposażony w urządzenie do kontroli i rejestracji (pomiar 
ciągły – komputerowy): 
– daty oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia wiercenia i betonowania pala, 
– średnicy pala, 
– długości pala, 
– objętości wpompowanego betonu, 
– kąta nachylenia pala, 
– momentu obrotowego świdra w trakcie wiercenia, 
– prędkości obrotowej świdra w trakcie wiercenia, 
– prędkości wiercenia, 
– ciśnienia tłoczonego betonu, 
– prędkości betonowania, 
– oporu wiercenia, 
Wymiary świdra muszą umożliwiać wykonanie pali o średnicy nominalnej i długości określonej w Dokumentacji 
Projektowej. Należy stosować bezwzględnie świder zamknięty w dolnej części systemem zamykającym 
uniemożliwiającym napływ wody gruntowej do wnętrza świdra. 
Jako sprzęt pomocniczy stosuje się żurawie samochodowe do załadunku, wyładunku i montażu prefabrykatów 
zbrojarskich, ładowarki lub koparki do załadunku urobku z prac wiertniczych oraz sprężarki. i młoty 
pneumatyczne do rozkucia głowicy pala. 

6. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części OO - wymagania ogólne. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy.  
Transport sprzętu do formowania pali – zestawami transportowymi niskopodwoziowymi. 
Transport betonu wg ST M.04.01.01 – samochodami specjalistycznymi (betonomieszarkami). 
Transport stali (pręty zbrojeniowe lub gotowe prefabrykaty zbrojarskie) wg ST M.03.00.01 –  środkami 
zapewniającymi uniknięcie trwałych odkształceń w stali (samochody dłużycowe). 
Wywiezienie urobku z prac wiertniczych wg ST M.02.01.01 i M.02.01.02 – samochodami samowyładowczymi. 

7. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części OO - wymagania ogólne. 
Roboty palowe powinny być realizowane na podstawie dokumentacji technicznej obejmującej: 
– projekt wykonawczy obiektu określający cechy materiałowe pali, wartości parametrów geotechnicznych 

gruntów pod stopą palii wzdłuż pobocznicy, poziomy występowania i poziomy piezometryczne wód 
gruntowych, rzędne stopy i głowicy pali, zagłębienie pali w warstwę nośną, obciążenie obliczeniowe oraz 
wymaganą nośność osiową i boczną pali, istniejące uzbrojenie podziemne oraz dostępne informacje 
o istniejących fundamentach lub innych przeszkodach podziemnych, 
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– projekt technologiczny palowania określający sposób wykonania pali, sposób zapewnienia stateczności 
otworów, sposób wykonania i rozmieszczenie platform roboczych, 

– projekt sprawdzenia nośności pali w terenie. 
Wykonawca opracuje i przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt technologiczny palowania, projekt 
sprawdzenia nośności pali w terenie, projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie 
warunki w jakich będą one wykonywane oraz, na życzenie Zamawiającego, program zapewnienia jakości. 

7.1. Prace przygotowawcze 
Prace przygotowawcze obejmują wykonanie dodatkowych opracowań projektowych technologicznych, leżących 
po stronie Wykonawcy, wyznaczenie osi pali w terenie, przygotowanie platform montażowych, dróg 
technologicznych, miejsc składowania prefabrykatów zbrojarskich oraz dostarczenie i montaż sprzętu do 
wykonania pali na placu budowy.  
Wyznaczenie osi pali w terenie przeprowadza służba geodezyjna Wykonawcy w sposób opisany w odrębnej 
specyfikacji (patrz ST M.01.00.01).  
Układ i rozmieszczenie platform roboczych powinien być dostosowany do konfiguracji terenu oraz geometrii 
wykonywanych fundamentów, rozmieszczenia pali i układu ewentualnych ścianek szczelnych. Platformy 
robocze powinny zapewnić stateczność wiertnicy. W razie konieczności należy teren utwardzić np. płytami 
betonowymi lub rusztami z bali drewnianych. 

7.2. Prace wiertnicze 
Sposób wiercenia i zabezpieczenia stateczności ścian otworu należy dostosować do warunków terenowych, 
gruntowych i wodnych oraz przyjętej technologii wykonania robót palowych. W projekcie przewidziano 

wykonanie pali CFA o średnicy zewnętrznej 60 cm.  
Otwór należy wykonać świdrem ślimakowym, w którego centralnej części znajduje się przewód umożliwiający 
tłoczenie betonu formującego pal. Podczas pogrążania świdra przewód centralny jest zamknięty korkiem 
uniemożliwiającym napływ wody gruntowej do wnętrza świdra. 
W czasie wykonywania otworu należy kontrolować stan podłoża gruntowego na podstawie wskazań: 
– momentu obrotowego świdra w trakcie wiercenia, 
– prędkości obrotowej świdra w trakcie wiercenia, 
– prędkości wiercenia. 
Kontrola w/w parametru odbywa się w sposób ciągły. 
W przypadku stwierdzenia istotnych różnic warunków gruntowych w stosunku do podanych w dokumentacji 
geotechnicznej, albo w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na nieprzewidziane, 
niemożliwe do usunięcia i pokonania przeszkody, należy w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i inwestorskim 
odpowiednio skorygować projekt fundamentu palowego, zmieniając układ, liczbę i wymiary pali, a w razie 
konieczności także wymiary samego fundamentu (oczepu palowego). 

7.3. Wykonanie i montaż zbrojenia 
Szkielety zbrojeniowe pali należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Szkielet zbrojenia składa się z 
prętów podłużnych, uzwojenia, pierścieni usztywniających nadających szkieletowi sztywność przestrzenną. 
Pierścienie powinny być umieszczone w odstępach nie większych niż 3,0m. Zbrojenie podłużne, 
zaprojektowane z prętów ze stali klasy A-IIIN o odpowiedniej średnicy, nie powinno być zamieniane innymi 
średnicami bez uzgodnienia z Inżynierem. W przypadku zmian należy przestrzegać następujących zasad: 

– średnica prętów winna wynosić 20÷40 mm, 
– rozstaw prętów podłużnych powinien wynosić co najmniej 12 cm, 

– uzwojenie lub strzemiona powinny być wykonane z prętów o średnicy 10mm. 
Połączenia prętów szkieletu powinno zapewniać sztywność szkieletu. Pręty podłużne łączy się z pierścieniami 
usztywniającymi, uzwojeniem albo strzemionami przez zgrzewanie lub spawanie spoinami montażowymi. 
Połączenie prętów podłużnych z uzwojeniem lub strzemionami zaleca się wykonać spawaniem w 30% styków. 
Szkielet zbrojeniowy powinien być przygotowany w całości lub odcinkach nie krótszych niż 5,0 m. Połączenia 
odcinków szkieletu zbrojeniowego powinny zapewniać ciągłość pracy szkieletu. Połączenia powinny być 
sytuowane poza strefą dużych momentów zginających. Dopuszcza się wówczas łączenie wszystkich prętów 

głównych w jednym przekroju pala. Zaleca się łączenie prętów na zakład, którego długość powinna być  40 

średnic prętów podłużnych dla prętów żebrowanych oraz  50 średnic dla prętów gładkich.  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.02.03.03. PALE FUNDAMENTOWE WYKONYWANE W TECHNOLOGII CIŚNIENIOWEGO BETONOWANIA CIĄGŁEGO – 

PALE CFA 

66 

Montaż szkieletów zbrojeniowych powinien odbywać się za pomocą wciągarki linowej, wiertnicy lub 
niezależnym żurawiem. Szkielet zbrojenia należy ustawiać w otworze osiowo, z zachowaniem wymaganej 
odległości od ścian otworu i zabezpieczyć przed przesunięciem (opadnięciem lub podniesieniem) w trakcie 
formowania pala. W przypadku potrzeby stosowany jest wibrator dla pogrążania zbrojenia w beton. 

7.4. Betonowanie pala 
Do wykonania pali należy użyć betonu zgodnego z dokumentacją projektową oraz wymogami ST M.04.01.01.. 
Przewidywany czas transportu mieszanki i prędkość betonowania są podstawą ustalenia niezbędnej ilości 
środków opóźniających wiązanie i plastyfikujących w recepcie betonowej.   
Pomiar spadku konsystencji mieszanki betonowej w funkcji czasu oraz początek i koniec czasu wiązania, 
a także jej urabialność należy ustalić empirycznie na etapie opracowania i zatwierdzania recepty betonu. Nie 
dopuszcza się transportowania i wbudowywania w pale mieszanek bez dodatków opóźniających wiązanie. 
Technologię betonowania pala, po przedstawieniu PZJ przez Wykonawcę, zatwierdza Inżynier. Sposób 
układania mieszanki betonowej powinien zapobiegać jej zanieczyszczeniu lub rozsegregowaniu oraz 
zapewniać dobre zespolenie betonu z gruntem. Mieszankę betonową należy podawać pod odpowiednim 
ciśnieniem, centralną rurą rdzeniową świdra ślimakowego, zakończoną systemem zamykającym. Do 
podawania mieszanki betonowej należy stosować pompy przystosowane do podawania założonego projektem 
betonu. Pompowanie masy betonowej powinno odbywać się wg instrukcji opracowanej dla danego urządzenia. 
Aby uniknąć przewężenia w palu w trakcie betonowania należy zatrzymać wyciąganie świdra jeżeli podawanie 
betonu zostanie przerwane lub, jeżeli ciśnienie betonu mierzone na głowicy płuczkowej spada do 0,0 bar lub 
przekracza 10 bar. Odczyt ciśnienia tłoczonego betonu powinien znajdować się w kabinie operatora palownicy. 
W pobliżu poziomu powierzchni terenu ciśnienie betonu zmniejsza się do 0,0 bar. W przypadku nie otwarcia 
systemu zamykającego świder należy wykręcić świder i ponownie nawiercić pal z przegłębieniem w stosunku 
do wcześniejszego odwiertu ok. 20 cm. Poziom głowicy pala należy uzyskać poprzez odpowiednie skucie 
technologicznego naddatku pala. 

7.5. Roboty wykończeniowe 
Głowice pali należy obrobić przez usunięcie warstwy betonu zanieczyszczonego lub słabego i wyrównać na 
poziomie 5,0 cm nad spodem ławy fundamentowej. Rozkuwania głowic nie wolno wykonywać sprzętem 
ciężkim, gdyż może to doprowadzić do naruszenia struktury pala. Ostatnie 50 cm należy rozkuć młotami 
ręcznymi. Pręty zbrojenia, kotwiące pal w fundamencie również podlegają oczyszczeniu z betonu i gruntu. 
Należy zwrócić uwagę na właściwą długość kotwienia prętów zgodną z założeniami projektu.  

7.6. Tolerancje przy wykonaniu pali 
W robotach palowych należy przestrzegać podanych niżej tolerancji wykonawczych: 
– położenie pala w stosunku do lokalizacji projektowej ±0,1 D, 
– wychylenie pala w stosunku do określonego w projekcie wynosi 1/50 całkowitej długości, 
– rzędna posadowienia pala w stosunku do projektowanej wynosi ±10 cm, 
– średnica pala -2 cm, + bez ograniczenia, 

– rzędna głowicy pala 5 cm. 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części OO - wymagania ogólne. 
Kontroli jakości podlegają wszystkie etapy robót palowych. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia 
założonej jakości wykonywanych robót, w szczególności wymaganych tolerancji, podanych w p. 5.7.  

8.1. Badania przed rozpoczęciem budowy 
Badania przed rozpoczęciem prac palowych obejmują: 
– sprawdzenie przygotowania terenu, 
– sprawdzenie wytyczenia pali. 
W przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania niezidentyfikowanych urządzeń lub instalacji, otwory do 
głębokości 1,2 m powinny być wykonywane ręcznie. Sprawdzeniu podlega również wykonanie ewentualnych 
rusztowań, dróg technologicznych, umocnionych stanowisk dla wiertnic. 
Z uwagi na zaostrzone wymagania usytuowania pali w fundamencie, sprawdzeniu geodezyjnemu podlega 
wytyczenie osi podpór i osi pali przez Nadzór, a także sprawdzenie rzędnych reperów  roboczych i trwałe 
oznaczenie kątów pochylenia dla pali skośnych.  
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8.2. Badania w czasie robót 
W trakcie robót palowych przeprowadza się następujące badania: 
– sprawdzenie jakości materiałów, 
– sprawdzenie zgodności warunków geologicznych z dokumentacją projektową, 
– sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu, w szczególności rzędnej dna wykonanego otworu, 
– sprawdzenie zgodności zbrojenia i jego montażu z dokumentacją projektową, 
– sprawdzenie formowania pala,  
– kontrola ciągłości betonowania, 
Sprawdzenie jakości materiałów obejmuje: 
– sprawdzenie stali zbrojeniowej na podstawie certyfikatów jakości, prawidłowość wykonania szkieletów 

zbrojeniowych, zgodności z projektem, osiowości ustawienia w otworze i ich niezmienności w czasie 
betonowania; ponadto jednokrotnie dla obiektu, dla każdej średnicy stali w fundamentach palowych, 
Wykonawca zleci do niezależnej placówki badawczej: badanie zginania, wydłużalności plastycznej A5 oraz 
określenie granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie, zgodnie z opisem w ST M.03.00.01, 

– sprawdzenie składników mieszanki betonowej tj. cementu, kruszyw, wody i dodatków, na podstawie 
świadectw jakości i badań laboratoryjnych przed betonowaniem oraz sprawdzenie cech mieszanki 
betonowej na etapie projektowania recepty, zgodnie z ST M.04.01.01; w momencie wbudowania 
sprawdzeniu podlega czas produkcji, czas transportu, temperatura i urabialność mieszanki. 

Sprawdzenie zgodności warunków geologicznych podłoża gruntowego z dokumentacją projektową polega na 
porównaniu rzeczywistych warunków gruntowych z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej. 
Wykonuje się przez obserwację oporu wiercenia. Dodatkowo dla wszystkich pali należy przeprowadzić 
makroskopową ocenę wyciąganego na zwojach świdra urobku zgodnie z PN-EN 1997-2.  
W trakcie formowania pala cyklicznie w miarę postępu robót należy kontrolować: 
– sprawdzenie zagłębienia świdra w grunt, 
– ilość i ciśnienie mieszanki betonowej wtłaczanej do otworu, 
– prędkość podciągania świdra. 
W czasie wbudowywania zbrojenia należy kontrolować: 
– głębokość opuszczania zbrojenia, 
– współosiowość usytuowania zbrojenia w trzonie pala, 
Wyniki kontroli wykonania pali należy zapisywać w metrykach pali, sporządzanych dla każdego wykonanego 
pala i zawierających przynajmniej następujące dane: 
– oznaczenie obiektu, podpory i numeru pala, 
– dane geometryczne pala (średnica, długość, zmierzona głębokość odwiertu oraz rzędna dna otworu, 

ewentualne odchylenie od pionu), 
– projektowane obciążenie pala, 
– klasę betonu i klasę stali, 
– sposób i przebieg wiercenia, w tym dzień i godzina rozpoczęcia wiercenia, dzień i godzina zakończenia, 

ewentualne uwagi o napotkanych przeszkodach, 
– sposób i przebieg betonowania, w tym dzień i godzina rozpoczęcia betonowania, dzień i godzina 

zakończenia, ilość wbudowanego betonu, 
– datę sporządzenia, podpisy mistrza robót palowych, inspektora nadzoru i kierownika budowy. 
Próbki betonu do badań na ściskanie w ilości nie mniejszej niż 3 szt. pobiera się z każdego pala w czasie jego 
formowania. Próbki na nasiąkliwość pobiera się okresowo po uzgodnieniu z Inżynierem. Próbki należy 
przygotować i przechowywać zgodnie z PN-EN 206-1.  

8.3. Badania odbiorowe  
Podczas odbioru robót wykonuje się następujące kontrole i badania: 
– sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 
– badanie ciągłości pali, 
– badanie nośności pali. 
Sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonanych robót 
z założeniami projektowym. Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie analizy: metryk pali, geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjno-wysokościowych głowic wykonanych pali, wyników badań betonu oraz innych, 
przeprowadzonych w czasie wykonania, badań.  
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Badanie ciągłości pali pozwala na stwierdzenie ewentualnego przerwania, zwężenie lub pogrubienia trzonu 
pala oraz weryfikację jego długości. Badanie ciągłości przeprowadza się metodą nieniszczącą, badając 
przebiegi fal naprężeń w trzonie pala. Badanie ciągłości przeprowadza się wyrywkowo, dla wskazanych przez 
Inżyniera pali. Badanie należy przeprowadzić dla co najmniej dwóch pali w każdej podporze. W przypadku gdy 
przeprowadzane badania wykażą powstanie nieciągłości w choć jednym przebadanym palu zakres badań 
należy rozszerzyć, obejmując nim wszystkie pozostałe pale obiektu. Badanie przeprowadza zaproponowana 
przez Wykonawcę i zaaprobowana przez Zamawiającego, niezależna od Wykonawcy jednostka naukowo-
badawcza, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania tego typu badań. Badaniu 
ciągłości można poddać każdy pal żelbetowy posiadający odpowiednio przygotowaną głowicę, po upływie 
minimum 7 dni od daty jego wykonania. 
Sprawdzenie nośności pali polega na wykonaniu próbnego obciążenia wybranych przez Inżyniera pali. Badanie 
przeprowadza zaproponowana przez Wykonawcę i zaaprobowana przez Zamawiającego, niezależna od 
Wykonawcy jednostka naukowo-badawcza, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania 
tego typu badań. Sposób badania opisano szczegółowo w odrębnej specyfikacji (ST M.02.03.02). Wykonawca 
powinien zadbać, aby próbne obciążenie zostało wykonane zgodnie z projektem, zapisami odpowiednich ST i 
poleceniami Inżyniera. 

9. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części OO - wymagania ogólne. 

9.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m pala określonej średnicy. Za długość pala należy przyjąć odległość od spodu 
stopy pala (poziomu dna otworu) do spodu zwieńczenia (fundamentu). Do długości pala nie wlicza się 
wystającego zbrojenia, ani nadlewki betonu. 

10. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części OO - wymagania ogólne. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
Roboty palowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu. 
Do odbioru końcowego należy przedłożyć następujące dokumenty i protokoły: 
– wyniki weryfikujących i uzupełniających badań geologicznych, wykonanych bezpośrednio w miejscach 

posadowienia obiektów oraz wyniki identyfikacji aktualnego poziomu wód gruntowych, 
– dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami, wprowadzonymi w trakcie robót, 
– Dziennik Budowy z odpowiednim wpisem lub protokoły odbioru wykonania i montażu koszy zbrojeniowych, 

z załączonymi atestami na stal, 
– metryki wykonanych pali, sporządzone zgodnie z wymaganiami p. 6.2,  
– deklaracje zgodności z normą dla dostarczanego betonu, 
– wyniki badań betonu, 
– wyniki badań nośności i ciągłości pali, 
– wyniki innych badań zleconych przez nadzór w związku z wykonaniem robót palowych. 
Pale należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej ST jeżeli 
wszystkie badania, opisane w p. 6, dały wyniki pozytywne.  
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, lecz nie zagrażających bezpieczeństwu 
budowli w całym okresie przewidywanej eksploatacji, można warunkowo przyjąć wykonane pale, zmniejszając 
proporcjonalnie do zaistniałej wady wynagrodzenie za ich wykonanie. 
W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, a mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 
obiektu lub obniżenie jego cech użytkowych, konieczne jest doprowadzenie wykonanego fundamentu palowego 
do zgodności z dokumentacją i wymaganiami ST, i przedstawienie go do ponownego odbioru. W szczególności, 
w porozumieniu z nadzorem autorskim i inwestorskim inwestycji, dopuszcza się wykonanie wzmocnienia 
wadliwego fundamentu palowego w sposób wskazany przez Projektanta obiektu. 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części OO - wymagania ogólne. 

11.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonania robót uwzględnia: 
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– wykonanie weryfikujących i uzupełniających badań geologicznych bezpośrednio w miejscach posadowienia 
obiektów, w tym odwiertów identyfikujących aktualnych poziom wód gruntowych, 

– opracowanie wymaganych projektów technologicznych, receptur betonu itp., 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– wyznaczenie lokalizacji oraz planowanych poziomów głowic poszczególnych pali, 
– wykonanie platform roboczych, dróg technologicznych i placów składowych oraz ich późniejszy demontaż, 
– montaż i demontaż oraz przemieszczanie sprzętu wiertniczego, 
– wykonanie pionowego lub ukośnego otworu wiertniczego o określonej średnicy i głębokości, w osłonie z rur 

stalowych inwentaryzowanych, 
– prowadzenie ciągłej kontroli geotechnicznej gruntu w czasie prac wiertniczych, 
– zabetonowanie pala, 
– wykonanie, montaż i wbudowanie zbrojenia,  
– pielęgnację betonu, 
– rozkucie do zadanego poziomu i oczyszczenie głowicy pala, 
– wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i badań (z wyłączeniem próbnego obciążenia pali objętego 

odrębną ST), w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej głowic pali z określeniem różnic 
w stosunku do dokumentacji projektowej, 

– uporządkowanie miejsca robót wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku i gruzu powstałego z rozkucia 
głowic pali, 

– przygotowanie materiałów niezbędnych do odbioru robót palowych, w tym sporządzenie metryk pali,  
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

12.1. Normy 
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne. 
PN-EN 1994-2:2010  Eurokod 4. Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. 

Część 2. Reguły ogólne i reguły dla mostów. 
PN-B-02483:1978 Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania. 
PN-EN 1536:2010 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

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

PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu. Część 3. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Część 6. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
Uwaga:   normy dotyczące stali zbrojeniowej i betonów odpowiednio wg ST M.03.00.01 i M.04.01.01. 

12.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Warszawa 1998. Opracowanie 

GDDP. 
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– "Wytyczne techniczne projektowania pali wielkośrednicowych w obiektach mostowych". Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów, Warszawa 1993. 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wymianą gruntów nienośnych w wykopach fundamentowych obiektów inżynieryjnych w 
ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: 
Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót polegających na wymianie gruntu słabego, nienośnego w zakresie przedstawionym w dokumentacji 
projektowej oraz wykonanie weryfikujących i uzupełniających badań geologicznych bezpośrednio w miejscach 
posadowienia obiektów, w tym odwiertów identyfikujących aktualnych poziom wód gruntowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Wskaźnik różnoziarnistości U – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, wyrażona 
zależnością  U = d60 / d10,   
w której  d60  – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, 
     d10  – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu. 
Wskaźnik zagęszczenia IS – miara zagęszczenia gruntu nasypowego określona jako stosunek gęstości 

objętościowej szkieletu gruntowego d gruntu sztucznie zagęszczonego do maksymalnej gęstości 

objętościowej szkieletu gruntowego ds. 
Stopień zagęszczenia ID – miara zagęszczenia gruntów niespoistych rodzimych określana jako stosunek 
zagęszczenia gruntu występującego w stanie naturalnym do największego możliwego zagęszczenia danego 
gruntu. 
Wilgotność optymalna gruntu – wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany 

w sposób znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową d. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Materiały do wykonania robót 
Do wbudowania w miejsce usuniętego, nienośnego gruntu, należy stosować grunty mineralne, niespoiste 
i przepuszczalne lub inne materiały (mieszanki mineralne) przydatne do tego celu, spełniające szczegółowe 
wymagania określone w PN-S-02205 i zaakceptowane przez Inżyniera. Do wykonania wymiany należy 
stosować w szczególności grunty o uziarnieniu mieszanym (piasek średni, piasek gruby, żwir) lub mieszanki 
żwirowo-klińcowe o uziarnieniu 0/32 mm, z udziałem frakcji poniżej 0,06 mm nie większym niż 15% wagowo, 
spełniające ponadto wymagania: 
– wskaźnik różnoziarnistości dla żwirów  U ≥ 4, 
– wskaźnik różnoziarnistości dla mieszanki  U ≥ 5, 
– wskaźnik kwasowości pH = 6,0÷8,0, 
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– współczynnik wodoprzepuszczalności  k ≥ 910-5 m/s. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Szczegółowe ustalenia dotyczące sprzętu wg ST M.02.01.01,  M.02.01.02 i M.02.02.01. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe ustalenia dotyczące środków transportu wg ST M.02.02.01. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wymianę gruntu w wykopie wykonuje się w przypadku konieczności wzmocnienia podłoża spowodowanej 
występowaniem w poziomie posadowienia gruntów nienośnych lub słabonośnych. 
Wydobycie słabego lub nienośnego gruntu do poziomu warstwy nośnej zgodnie z dokumentacją projektową wg 
p. 5 ST M.02.01.01 i M.02.01.02. W przypadku ukośnie zalegającego spągu warstwy nienośnej dno wykopu 
należy wyschodkować, formując powierzchnię każdego stopnia w poziomie. Przy usuwaniu gruntu nienośnego 
należy sprawdzać czy został on usunięty z całej powierzchni wykopu oraz czy grunty zalegające pod warstwą 
nienośną są zgodne z założeniami dokumentacji projektowej. Badania gruntu, który pozostaje muszą być 
wykonane przez uprawnionego geologa. Otwory badawcze powinny być wykonane na głębokość minimum 5 m 
oraz co najmniej w 3 miejscach dla każdego fundamentu. Wyniki badań należy przedstawić Inżynierowi. W 
przypadku ewentualnych rozbieżności z dokumentacją projektową Inżynier podejmie decyzję co do dalszego 
sposobu postępowania. 
Wbudowanie gruntu nośnego winno nastąpić po sprawdzeniu czy dno wykopu jest pozbawione gruntów 
słabych, zanieczyszczonych lub z innego względu nie nadających się jako podłoże fundamentu oraz czy jest 
właściwie odwodnione. Stopień zagęszczenia gruntu podłoża musi co najmniej odpowiadać wymaganiom 
dokumentacji projektowej. Wybór sposobu odwodnienia wykopu pozostawia się do decyzji Wykonawcy. 
Przyjęta metoda podlega uzgodnieniu z Inżynierem. 
Wbudowanie gruntu (zasypywanie wykopu) oraz jego zagęszczanie wykonać wg wymagań ST M.02.02.01. 
Wskaźnik zagęszczenia wymienianego gruntu nie może być mniejszy niż IS = 1.03. Zasypanie prowadzi się do 
poziomu spodu betonu podkładowego, określonego w dokumentacji projektowej. Bezpośrednio po wykonaniu 
wymiany gruntu należy ułożyć przewidziany dokumentacją projektową beton podkładowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowe wymagania w zakresie kontroli jakości robót wg ST M.02.01.01,  M.02.01.02 i M.02.02.01. 
Dodatkowo sprawdzeniu podlega stopień zagęszczenia gruntu rodzimego w podłożu wymienianego gruntu. 
Badanie należy przeprowadzić co najmniej w trzech punktach na każde 50 m2 dna wykopu, wykonując 
sondowanie z dna wykonanego wykopu, przygotowanego pod wymianę gruntu, do głębokości równej 
przynajmniej szerokości dna wykopu. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 gruntu w stanie rodzimym podlegającego wymianie.  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ilości sprawdzonych 
w naturze i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST oraz pisemnymi poleceniami 
Inżyniera. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu. Do odbioru 
końcowego należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych poszczególnych warstw oraz protokół odbioru 
podłoża po usunięciu warstw nienośnych. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania wykonane wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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W ramach odbioru robót należy przedstawić wyniki weryfikujących i uzupełniających badań geologicznych, 
wykonanych bezpośrednio w miejscach posadowienia obiektów oraz wyniki identyfikacji aktualnego poziomu 
wód gruntowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonania robót uwzględnia: 
– wykonanie weryfikujących i uzupełniających badań geologicznych bezpośrednio w miejscach posadowienia 

obiektów, w tym odwiertów identyfikujących aktualnych poziom wód gruntowych, 
– wyznaczenie zarysu gruntu w wykopie przeznaczonego do wymiany,  
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– wydobycie, załadowanie i wywiezieniu przewidzianego do wymiany gruntu wraz z kosztem utylizacji,  
– pozyskanie gruntu służącego do wbudowania, dostarczenie go na miejsce wbudowania,  
– wbudowanie gruntu z jego zagęszczeniem, 
– wykonanie wszystkich niezbędnych badań i prób, 
– uporządkowanie terenu wokół wykopu,  
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8. Ocena zawartości drobnych 

cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-8932-01:1972 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-8931-12:1977 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Wytyczne wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur, Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 1988. 
– Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP – IBDiM, Warszawa, 2002. 
– Id-3. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. w zakresie zagęszczenia zasypki. Zarządzenie 

Zarządu PKP PLK SA nr 9/2009 z dnia 04.05.2009. 
 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.02.04.05. STREFY PRZEJŚCIOWE ZA PRZYCZÓŁKAMI 

  75 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BRANŻA MOSTOWA 

M.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE 

M.02.04.00. WZMOCNIENIE GRUNTU 

M.02.04.05. STREFY PRZEJŚCIOWE ZA PRZYCZÓŁKAMI 

CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.02.04.05. STREFY PRZEJŚCIOWE ZA PRZYCZÓŁKAMI 

76 

1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem stref przejściowych przy obiektach inżynieryjnych realizowanych w ramach 
zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja 
Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem stref 
przejściowych przy obiektach inżynieryjnych, niwelujących różnice osiadań nawierzchni na obiekcie i na 
dojazdach oraz umożliwiających łagodną zmianę sztywności podłoża na długości strefy, i obejmują: 
– wykonanie stref przejściowych przy obiektach kolejowych z geokraty wypełnionej klińcem i gruntu 

stabilizowanego o schodkowo zmiennej grubości, 
– wykonanie stref przejściowych przy obiektach drogowych w postaci płyt przejściowych z betonu zbrojonego 

na podłożu z gruntu zagęszczonego lub gruntu stabilizowanego. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Geosyntetyki – materiały i wyroby polimerowe wbudowywane w podłoże gruntowe, charakteryzujące się 
wysoką trwałością i wykorzystywane w inżynierii do poprawy parametrów geotechnicznych podłoża. 
Geosyntetyki spełniają z reguły funkcję wzmacniania gruntu, separującą, odcinającą, drenującą, 
przeciwerozyjną itp. Termin obejmuje kilka grup wyrobów, różniących się dość znacznie strukturą, sposobem 
wykonania i przeznaczeniem, takich jak: geowłókniny, geotkaniny, geosiatki, geokraty, geomembrany i 
geokompozyty.  
Geokrata (geosiatka komórkowa) – przestrzenny geosyntetyk zbudowany z szeregu komórek, który po 
ułożeniu w miejscu wbudowania przypomina swoim wyglądem plaster miodu. Geokrata wykonana jest 
z zespołu taśm z polietylenu o dużej gęstości (HDPE) lub polipropylenu (PP), dwustronnie moletowanych lub 
gładkich, połączonych seriami głębokich, ultradźwiękowych zgrzein punktowych, rozmieszczonych pasmowo, 
prostopadle do wzdłużnych osi taśm. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Materiały do wykonania robót 
Do wykonania stref przejściowych wykorzystywane są następujące materiały: 
– grunt stabilizowany cementem wg ST M.02.04.02, 
– geokrata o grubości 10 i 20 cm, 
– szpilki kotwiące, opaski zaciskowe lub klipsy łączące, 
– kliniec do wypełnienia komórek geokraty, 
– beton wg ST M.04.01.01, stal zbrojeniowa wg ST M.03.00.01 do wykonania płyt przejściowych 

żelbetowych,  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Geosyntetyki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plaster_miodu
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– materiały pomocnicze (papa, styropian, płyta pilśniowa nasączona bitumem). 
Geokrata powinna być odporna na czynniki atmosferyczne oraz wynikające ze stosowanych materiałów, 
technologii i warunków eksploatacyjnych. Powinna być również odporna na związki chemiczne naturalnie 
występujące w gruncie oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie może być wrażliwa na hydrolizę, 
musi być odporna na działanie wodnych roztworów soli, kwasów, i zasad. Nie może podlegać biodegradacji. 
Polimer tworzący geosiatkę powinien zawierać co najmniej 2% sadzy węglowej, stanowiącej inhibitor skutków 
działania promieniowania ultrafioletowego. Geokraty na miejsce wbudowania dostarczane są w postaci 
złożonej, w fabrycznie opakowanych i zabezpieczonych przed rozłożeniem paczkach. Na każdym opakowaniu 
powinna być umieszczona etykieta zawierająca dane: 
– oznaczenie wyrobu, 
– nazwę i adres producenta, 
– datę produkcji, 
– numer serii, 
– rodzaj surowca, 
– wymiary geokraty po rozłożeniu i masę opakowania, 
– numeru aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy. Użyty sprzęt podlega akceptacji Inżyniera. 
Zasadniczą część prac wykonuje się ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu budowlanego. Sprzęt do 
wykonania podbudowy geokraty z gruntu stabilizowanego wg ST M.02.04.02. Do wypełniania geokraty klińcem 
i do jego zagęszczenia stosuje się typowy sprzęt jak do robót ziemnych wg ST M.02.02.01 i ST M.02.02.02. 
Sprzęt do wykonania płyt przejściowych żelbetowych zgodny ze specyfikacjami ST M.03.00.01 i ST M.04.01.01. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi, 
dopuszczonymi do ruchu środkami transportu, dostosowanymi do specyfiki przewożonych ładunków. 
W czasie transportu i przechowywania należy chronić geokratę przed działaniem promieni słonecznych 
dłuższym niż 30 dni, uwzględniając również przewidywany okres między wbudowaniem, a jej zakryciem 
nawierzchnią. Geokraty należy przechowywać i transportować wyłącznie w opakowaniach fabrycznych. 
Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć paczki geokraty przed uszkodzeniem 
mechanicznym lub chemicznym oraz przed działaniem wysokich temperatur. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Strefy przejściowe przy kolejowych obiektach inżynieryjnych 
Na odcinkach nasypu kolejowego przyległych do konstrukcji nowobudowanych lub przebudowywanych mostów, 
wiaduktów i przejść pod torami zastosowano rozwiązania stref przejściowych umożliwiające:  
– zminimalizowanie zjawiska różnych osiadań toru na obiekcie i podtorzu gruntowym (eliminacja trwałych 

odkształceń w strefie przejściowej nasyp – obiekt inżynieryjny),  
– stopniową zmianę sztywności podłoża nawierzchni torowej na długości strefy przejściowej.  
Przyjęto rozwiązania stref przejściowych wykonanych z gruntu stabilizowanego cementem o zmiennej grubości 
oraz geokraty o grubości 0,10 m / 0,20 m wypełnionej klińcem, ułożonej bezpośrednio pod warstwą ochronną 
nawierzchni torowej. Zakres strefy przejściowej w części wykonanej z gruntu stabilizowanego cementem 
dostosowany został każdorazowo do zakresu robót ziemnych, niezbędnych dla potrzeb wbudowania konstrukcji 
odciążającej i wykonania danego obiektu. Zakres stref przejściowych w części wierzchniej, składającej się z 
geokraty wypełnionej klińcem, jest w zasadzie identyczny dla wszystkich obiektów (chyba że ograniczają go 
lokalnie warunki szczególne, np. sąsiedztwo innych obiektów, przejazdów drogowych itp.) i obejmuje odcinki po 
20 m przed i za obiektem, składające się z geokraty o wysokości 0,20 m na odcinku 10 m bezpośrednio przy 
obiekcie oraz geokraty o wysokości 0,10 m na kolejnych 10 m strefy przejściowej. W przekroju poprzecznym 
geokrata obejmuje międzytorze i strefy po 2,5 m od osi toru na zewnątrz.  
Podbudowa z gruntu stabilizowanego ma na długości strefy przejściowej zmienną wysokość, dostosowaną do 
zakresu robót ziemnych, w tym robót związanych z wbudowaniem konstrukcji odciążającej, przy czym 
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wykonywana jest ona z reguły tylko w na odcinkach stref przejściowych bezpośrednio przylegających do 
obiektu. Wykonanie wykopów pod strefy przejściowe zgodnie z ST M. 02.01.01 i ST M.02.01.02, wykonanie 
podbudowy schodkowej z gruntu stabilizowanego wg ST M.02.04.02. Górna warstwa podbudowy musi być 
ukształtowana zgodnie z przekrojem poprzecznym i podłużnym podtorza, z uwzględnieniem projektowanej 
grubości geokraty, różnej na długości strefy (0,10 / 0,20 m). 
Dostarczone sekcje geokraty należy po wyjęciu z opakowania rozciągnąć na pełny wymiar i następnie ułożyć 
na wcześniej przygotowanym podłożu (podbudowie z gruntu stabilizowanego w strefie przy obiekcie oraz 
zagęszczonym podłożu gruntowym w rejonie zakończeń stref przejściowych). Rozkładane sekcje łączy się 
między sobą systemowymi plastikowymi opaskami lub klipsami samozaciskowymi. Po sprawdzeniu profilu 
poprzecznego i podłużnego wbudowanej geokraty, należy ustabilizować jej położenie szpilkami wykonanymi ze 

stali zbrojeniowej gładkiej o średnicy 10 mm i długości 0,6÷0,7 m, a następnie dodatkowo wypełniając 
narożne komórki klińcem (ręcznie). Szpilki należy rozmieścić na zewnętrznych krawędziach stref przejściowych 
(co drugą lub trzecią komórkę), na stykach sekcji (co czwartą komórkę) oraz dodatkowo w 3÷4 punktach 
wewnątrz każdej sekcji. Szpilki należy wbić tak, by jej ucho dochodziło do górnej krawędzi ściany komórki 
równocześnie jej nie deformując. 
Do właściwego wypełnienia komórek geokraty można przystąpić po jej rozłożeniu i ustabilizowaniu oraz 
sprawdzeniu profilu. Wypełnianie komórek należy prowadzić „od czoła”, w kierunku obiektu. Należy zwrócić 
uwagę by nie dopuścić do uszkodzeń geokraty. Nie dopuszcza się ruchu pojazdów i sprzętu budowlanego 
bezpośrednio po geokracie, przed jej wypełnieniem kruszywem. Ruch pojazdów jest możliwy po wypełnieniu 
komórek geokraty z niewielkim naddatkiem kruszywa (2÷3 cm) przewidzianym na zagęszczanie.  
Po wypełnieniu wszystkich sekcji geokraty rozpoczyna się zagęszczanie jej wypełnienia. Ubytki kruszywa 
należy na bieżąco uzupełniać, tak aby przez cały czas zagęszczania geokrata zanurzona była w kruszywie. 

5.2. Strefy przejściowe przy drogowych obiektach inżynierskich 
Strefy przejściowe przy drogowych obiektach inżynierskich składają się z płyt przejściowych o konstrukcji 
żelbetowej monolitycznej (ewentualnie prefabrykowanej, segmentowej), ułożonej na zagęszczonym nasypie 
dojazdu i opartej jedną krawędzią na przyczółku. Płyty wykonane są pod jezdnią i poboczami drogi. 
Przygotowanie nasypu pod płyty przejściowe wykonuje się zgodnie z ST M.02.02.02. Bezpośrednio pod płytą 
należy wykonać warstwę podbudowy z betonu C16/20 (B20) o grubości wg dokumentacji projektowej. Oparcie 
płyt przejściowych na przyczółkach realizuje się jako przegubowe, opierając płytę na przekładce z dwóch 
warstw papy (zgrzewalnej lub asfaltowej na lepiku), ułożonej na wsporniku przyczółka. Kotwienie płyt w 

przyczółkach zapewniają bolce z pręta 28÷32 mm, osadzone w przyczółkach. 
Jeżeli płyta przejściowa dochodzi do skrzydeł, zwłaszcza równoległych, przestrzenie pomiędzy płytami, 
a ścianami skrzydeł należy wypełnić przekładkami ze styropianu lub miękkiej płyty pilśniowej nasączonej 
bitumem, o grubości kilku centymetrów, aby umożliwić swobodną pracę płyty i uniemożliwić jej ewentualne 
zakleszczenie, spowodowane osiadaniem swobodnej krawędzi płyty. Ukształtowanie płyt przejściowych oraz 
ich zbrojenie i beton powinny być zgodne z dokumentacją projektową i winny odpowiadać zapisom ST 
M.03.00.01 i ST M.04.00.01. Podbudowa betonowa płyt winna być zgodna z ST M.04.01.02. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola robót polega na sprawdzeniu materiałów, wizualnej ocenie prawidłowości wykonania robót i ich 
zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzeniu charakterystycznych wymiarów, rzędnych i profili 
wykonanych stref przejściowych. Kształt górnej powierzchni stref przejściowych przy kolejowych obiektach 
inżynieryjnych musi być zgodny z profilem i przekrojem poprzecznym podtorza. Kształt, charakterystyczne 
rzędne wysokościowe i pochylenia płyt przejściowych przy obiektach drogowych powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 ułożonej i wypełnionej klińcem geokraty strefy przejściowej o określonej, 
zgodnej z dokumentacją projektową, grubości. 
Obmiary podbudowy z gruntu stabilizowanego przy obiektach kolejowych oraz stali i betonów płyt 
przejściowych przy drogowych obiektach inżynierskich wg odrębnych specyfikacji dla danego typu robót, 
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tj. ST M.02.04.02 dla gruntu stabilizowanego, ST M.03.00.01 dla stali zbrojeniowej oraz ST M.04.01.01 i 
ST M.04.01.02 dla betonów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w p. 6 dały wynik pozytywny, roboty należy uznać za wykonane zgodnie 
z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny roboty należy uznać za wykonane 
niewłaściwie. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z  ST i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonania stref przejściowych przy kolejowych obiektach inżynieryjnych obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– przycięcie geokraty do odpowiednich rozmiarów, ułożenie, połączenie sekcji i zastabilizowanie szpilkami 

stalowymi, 
– wypełnienie komórek geokraty klińcem z jego zagęszczeniem, 
– wykonanie badań wg p. 6 niniejszej ST, 
– uporządkowanie miejsca robót,  
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
Cena nie obejmuje wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego w strefach przejściowych kolejowych 
obiektów inżynieryjnych, ujętego w odrębnej specyfikacji. 
Zasady płatności za wykonanie płyt przejściowych przy drogowych obiektach inżynierskich określają odrębne 
specyfikacje tematyczne. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-EN ISO 10318:2007 Geosyntetyki. Terminy i definicje. 
PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem 
(z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych). 

PN-EN 13250:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych do budowy dróg kolejowych. 

PN-EN ISO 9864:2007 Geosyntetyki. Metoda badań do wyznaczania masy powierzchniowej geotekstyliów i 
wyrobów pokrewnych. 

PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek. 
PN-EN 12226:2012 Geosyntetyki. Badania ogólne do oceny trwałości.  
PN-EN 12225:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda wyznaczania odporności mikrobiologicznej 

przez umieszczenie w gruncie. 
PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odporności na warunki klimatyczne. 
PN-EN ISO 13438:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania odporności na 

utlenianie. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Warszawa 1998. Opracowanie 

GDDP. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.02.04.05. STREFY PRZEJŚCIOWE ZA PRZYCZÓŁKAMI 

80 

– Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP – IBDiM, Warszawa, 2002. 
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M.02.04.08. KOLUMNY FUNDAMENTOWE CEMENTOWO-GRUNTOWE (DSM) 

CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź ogólnej specyfikacji technicznej (OST) należy przez to rozumieć Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem wzmocnienia podłoża metodą wgłębnego mieszania gruntu na mokro (Deep 
Soil Mixing) w ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 
94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót związanych ze wzmocnieniem 
podłoża gruntowego pod fundamentem metodą wgłębnego mieszania na mokro (DSM). W zakres robót 
wchodzi również wykonanie weryfikujących i uzupełniających badań geologicznych bezpośrednio w miejscach 
posadowienia obiektów, w tym odwiertów identyfikujących aktualnych poziom wód gruntowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Wzmocnienie podłoża (gruntu) – trwałe nadanie podłożu gruntowemu właściwości zwiększających jego 
nośność oraz zmniejszających odkształcalność i wrażliwość na wpływ czynników atmosferycznych. 
Wgłębne mieszanie gruntu (DSM) – technologia wzmocnienia gruntu in situ polegająca na wykonaniu 
wgłębnego przemieszania gruntu z zaczynem cementowym przy pomocy specjalnego urządzenia wiertniczego, 
prowadząca do radykalnego poprawienia właściwości mechanicznych istniejącego podłoża gruntowego. 
Kolumna cementowo-gruntowa DSM – wytworzona w wyniku wgłębnego mieszania gruntu na mokro 
pionowa, walcowata bryła cementogruntu o zadanej średnicy i wytrzymałości.  
Metryka kolumny – dokument w którym zapisane są znamiona danej kolumny, data wykonania robót, 
położenie w planie, zagłębienie, ilość podawanego spoiwa, ciśnienie tłoczenia oraz istotne dane opisujące 
technologię wykonania (typ maszyny, opis osprzętu). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB część G – 
Wymagania ogólne. 
Materiałami do wykonania kolumn cementowo-gruntowych DSM są: cement, woda oraz ewentualne dodatki 
modyfikujące własności technologiczne zaczynu cementowego. Skład zaczynu oraz wszystkie parametry 
techniczne formowania kolumn cementowo-gruntowych określa wykonawca wzmocnienia w opracowanym 
przez niego projekcie technologicznym. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie zaczynów wiążących na bazie innych środków 
mineralnych i chemicznych, gwarantujących osiągnięcie celu założonego w Dokumentacji Projektowej. 

2.1. Cement 
Do wzmocnienia gruntu w technologii DSM wskazane jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez 
dodatków mineralnych o marce 32,5R. Nie wyklucza się zastosowania innych rodzajów cementów, 
pozwalających uzyskać żądane parametry techniczne wzmocnienia określone w dokumentacji projektowej. 
Przechowywanie cementu: 
– cement workowany – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z 

boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
ofoliowane palety, 
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– cement luzem – zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w otwory do przeprowadzania pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od sposobu przechowywania. Cement nie może 
być użyty po okresie: 
– 20 dni w przypadku przechowywania go w składach otwartych, 
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
W przypadku zaczynów iniekcyjnych wykonanych na bazie innych środków wiążących, według indywidualnych 
receptur gwarantujących osiągnięcie celu projektowego, należy dołączyć instrukcje sporządzania oraz 
przechowywania poszczególnych składników i gotowego zaczynu. 

2.2. Woda zarobowa 
Wodę zarobową do sporządzenia zaczynów cementowych należy pobierać wprost z wodociągów lub studni, 
albo dowozić beczkowozami ze sprawdzonych źródeł. Woda zarobowa powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN 1008. Woda wodociągowa nie wymaga badań. Woda ze studni lub innych miejsc uzyskania, 
powinna spełniać warunki w/w normy. 

2.3. Zaczyn cementowy 
Zaczyn cementowy jest przygotowywany na budowie z wykorzystaniem cementu marki 32,5R. Ilość cementu 
wprowadzonego do gruntu musi zapewnić uzyskanie odpowiedniej, określonej w projekcie, wytrzymałości Rb

G 
na ściskanie jednoosiowe gotowego cementogruntu, badanej na próbkach sześciennych.  

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne.  
Doboru sprzętu dokonuje Wykonawca. Przyjęty sprzęt podlega akceptacji Inżyniera. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu, zapewniający prawidłowe wykonanie robót określonych 
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z założoną technologią.  
Specjalistyczny sprzęt do mieszania wgłębnego (DSM) powinien zapewnić wykonanie robót odpowiednio do 
warunków gruntowych i wymagań określonych w specyfikacji oraz w projekcie. Wykonawca robót powinien 
dysponować odpowiednim parkiem maszynowym (części zamienne, serwis, zapasowe maszyny) dla 
zapewnienia ciągłości robót w przypadku awarii sprzętu.  

3.1. Maszyna wiertnicza 
Zastosowane urządzenie musi zapewnić pogrążenie końcówki mieszającej na podaną głębokość. Kształt i 
umiejscowienie łopatek końcówki mieszającej powinno zapewnić należyte wymieszanie gruntu z zaczynem 
cementowym. Zaczyn cementowy, pompowany ze stacji mieszania, przechodzi przez wydrążoną żerdź 
wiertniczą i zostaje wtłoczony w grunt przez dysze wylotowe na spodzie końcówki mieszającej.  
Średnicę kolumny DSM, wynikającą z rozmiaru końcówki mieszającej obracanej w gruncie, należy przyjąć 
zgodnie z projektem.  

3.2. Węzeł mieszająco-tłoczący 
Mieszalnik umożliwia przygotowanie na terenie budowy odpowiedniej ilości zaczynu cementowego. Pompa 
musi zapewnić ciągłe i kontrolowane podawanie zaczynu cementowego.  

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi, 
dopuszczonymi do ruchu środkami transportu, dostosowanymi do przewozu określonych towarów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Roboty związane z wykonaniem kolumn cementowo-gruntowych DSM, objęte niniejszą ST, prowadzone mogą 
być tylko przez wykonawcę posiadającego odpowiedni sprzęt do wykonywania wzmocnienia podłoża 
gruntowego w technologii DSM oraz odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót.  
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Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt projektu technologii 
i organizacji robót oraz, na życzenie Zamawiającego, dodatkowo do opracowania Programu Zapewnienia 
Jakości. Sporządzone opracowania podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Technologia polega na formowaniu w gruncie pionowych kolumn o określonej średnicy i długości, powstałych 
rzez mechaniczne zmieszanie materiału gruntowego i zaczynu cementowego tłoczonego w kontrolowany 
sposób za pomocą pompy. Mieszanie wykonywane jest za pomocą wiertnicy wyposażonej w specjalną 
końcówkę mieszającą, przy czym proces mieszania może być kilkukrotnie powtarzany w kierunku pionowym w 
celu poprawienia jednorodności kolumny w gruntach uwarstwionych. Mieszanie wgłębne odbywa się bez 
udziału wibracji.  

5.1. Przygotowanie platformy roboczej 
Przed przystąpieniem do wykonania kolumn DSM należy przygotować wyrównaną, stabilną i wolną od 
przeszkód powierzchnię roboczą przystosowaną do ciągłej pracy ciężkiego sprzętu budowlanego w każdych 
warunkach pogodowych. Wymagane jest usunięcie wierzchniej warstwy gruntu z powierzchni terenu (gleba, 
humus, itp.). Wymiary wykopu mierzone na poziomie platformy roboczej powinny zapewniać swobodny dostęp 
wiertnicy do wszystkich kolumn. Zjazd do wykopu powinien mieć szerokość co najmniej 4 m i nachylenie nie 
większe niż 1:4. Zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone poniżej poziomu platformy roboczej, o ile 
zachodzi taka potrzeba.  

5.2. Wykonanie kolumn cementowo-gruntowych DSM 
Wykonanie kolumn DSM obejmuje przygotowanie zaczynu w mieszalniku oraz formowanie kolumn w gruncie z 
poziomu platformy roboczej za pomocą wiertnicy z zamontowaną na niej końcówką mieszającą.  
Zaczyn cementowy przygotowywany w mieszalniku powinien mieć odpowiednią gęstość objętościową (lub 
ekwiwalentnie stosunek W/C), którą optymalizuje na miejscu kierownik robót zależnie od obserwowanego 
przebiegu mieszania (typowe gęstości wynoszą 1.45 do 1.65 g/cm3 lub mają W/C<1.1 do 0.7). Przed 
rozpoczęciem pompowania operator stacji sprawdza gęstość partii przygotowanego zaczynu za pomocą 
areometru.  
Końcówkę mieszającą wiertnicy należy ustawić nad oznakowanym punktem wyznaczającym oś kolumny. 
Następnie końcówkę mieszającą wkręca się w grunt pompując równocześnie zaczyn cementowy z ustaloną 
prędkością przepływu (w litrach/minutę).  
Po osiągnięciu głębokości określonej w projekcie i nośnego gruntu następuje naprzemienne podnoszenie i 
opuszczanie obracanej końcówki mieszającej. Czynności te mogą być powtarzane w celu dobrego 
wymieszania zaczynu z gruntem, co ma istotne znaczenie przy formowaniu kolumn w gruntach uwarstwionych i 
spoistych.  
Całkowita ilość zaczynu cementowego użytego do wykonania kolumny DSM powinna być mierzona za pomocą 
przepływomierza. W przypadku przeszkód w podłożu odpowiednie decyzje podejmuje projektant wzmocnienia 
gruntu. Rozmieszczenie kolumn DSM w planie należy przyjąć według projektu wykonawczego. Kolumny DSM 
nie powinny być wykonywane przy temperaturze powietrza poniżej -5°C. Głowice kolumn DSM po skuciu do 
wymaganego poziomu nie mogą być narażone na przemarzanie. W przypadku pęknięcia lub rozkruszenia 
kolumny należy rozkuć ją głębiej i uzupełnić betonem C8/10.  
Po wykonaniu kolumn DSM należy odczekać co najmniej 3 dni. W obszarze wykonanych kolumn nie dopuszcza 
się ruchu ciężkiego sprzętu. Przystąpienie do prac przy wykopach fundamentowych oraz do skracania kolumn 
do wymaganego poziomu należy uzgodnić z Kierownikiem Robót podwykonawcy odpowiedzialnego za 
wykonanie kolumn.  

5.3. Wykonanie wykopów fundamentowych oraz skrócenie kolumn DSM do wymaganego poziomu 
 Podczas wykonywania wykopów należy ściąć uformowane kolumny do wymaganego poziomu posadowienia 
fundamentu za pomocą koparki z łyżką o gładkiej krawędzi (nie należy stosować łyżki z zębatą krawędzią) lub 
rozkuć kolumny. Odłamane fragmenty kolumn należy usunąć, a ewentualne ubytki w przekroju poprzecznym 
kolumn należy uzupełnić betonem klasy C8/10.  
Grunt na dnie wykopu dookoła kolumn i pomiędzy nimi należy wyrównać i zagęścić powierzchniowo 
odpowiednią płytą wibracyjną do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia przynajmniej IS = 0.98. Wszelkie wykopy 
w pobliżu kolumn sięgające poniżej poziomu posadowienia fundamentu, które mogłyby mieć niekorzystny 
wpływ na wykonane wzmocnienie podłoża, wymagają wnikliwej analizy i zgody Inspektora Nadzoru.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

6.1. Kontrola gęstości zaczynu cementowego 
Gęstość zaczynu po wymieszaniu w zbiorniku należy sprawdzać za pomocą areometru i notować przed 
każdym rozpoczęciem tłoczenia. 

6.2. Kontrola kolumn cementowo-gruntowych DSM 
Każda kolumna musi posiadać metrykę wykonania obejmującą: numer kolumny, datę wykonania, zagłębienie 
mieszadła poniżej poziomu roboczego, długość trzonu kolumny, ilość i gęstość zużytego zaczynu (tzw. 
protokoły dzienne). Wykonanie co najmniej 70% wszystkich kolumn powinno być udokumentowane zapisem z 
automatycznego rejestratora, kontrolującego parametry produkcyjne.  
Wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe kolumn DSM należy sprawdzić po 28 dniach od wykonania na 
znormalizowanych próbkach sześciennych. Próbki należy uformować ze świeżego materiału pobranego 
podczas wykonywania kolumn i przechować do czasu wykonania badania w warunkach zbliżonych do 
warunków panujących na placu budowy. Należy pobrać 1 serię próbek na około 200 mb kolumn DSM (1 seria 
obejmuje 4 normowe kostki próbne). Osiągnięta wytrzymałość na ściskanie musi być zgodna z wymaganiami 
projektu.  
Ze względu na to, że kolumny są elementami przestrzennego wzmocnienia podłoża pod fundamentem nie 
wymaga się sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych kolumn. Liczba kolumn pod  
fundamentem powinna być zgodna z projektem.   

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 mb uformowanej kolumny DSM o określonej średnicy. Długość każdej kolumny 
liczy się od poziomu roboczego do rzeczywistej głębokości penetracji mieszadła w podłoże, biorąc pod uwagę 
zapis z automatycznego rejestratora lub długość podawaną przez operatora wiertnicy.  
Za podstawę obmiaru przyjmuje się sumaryczną liczbę metrów bieżących (mb) wykonanych kolumn DSM, 
wykazaną w odpowiednim zestawieniu zbiorczym.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  
– wyniki weryfikujących i uzupełniających badań geologicznych, wykonanych bezpośrednio w miejscach 

posadowienia obiektów oraz wyniki identyfikacji aktualnego poziomu wód gruntowych, 
– dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót,  
– metryki kolumn DSM (dzienne zestawienia zbiorcze wykonania kolumn – tzw. protokoły dzienne),  
– szkice geodezyjnego wytyczenia oraz inwentaryzacji kolumn lub punktów bazowych,  
– zapisy automatycznego urządzenia rejestrującego, obejmujące co najmniej 70% wszystkich wykonanych 

kolumn,  
– pozytywne wyniki badań wytrzymałości cementogruntu na ściskanie,  
– deklaracje zgodności lub atesty na cement.  
Nie wymaga się próbnych obciążeń kolumn. Kolumny DSM należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami 
kontraktu jeżeli wszystkie badania opisane powyżej dały wyniki pozytywne i zostały dotrzymane warunki 
postanowień ogólnych. W przypadku stwierdzenia wad nie dopuszcza się do eksploatacji danej grupy kolumn. 
Koszty usunięcia usterek ponosi Wykonawca robót.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa wykonania 1 mb kolumny cementowo-gruntowej DSM obejmuje: 
– wykonanie weryfikujących i uzupełniających badań geologicznych bezpośrednio w miejscach posadowienia 

obiektów, w tym odwiertów identyfikujących aktualnych poziom wód gruntowych, 
– sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej, w tym projektu technologicznego i PZJ,  
– transport sprzętu i organizację placu budowy dla potrzeb wykonania kolumn DSM, 
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– zakup i dostarczenie materiałów oraz pozostałych niezbędnych składników produkcji, 
– wytyczenie oraz inwentaryzację w terenie kolumn DSM, 
– wykonanie kolumn DSM,  
– przeprowadzenie wymaganych w ST kontrolnych badań próbek cementogruntu,  
– sporządzenie dokumentacji powykonawczej,  
– demontaż sprzętu i likwidację placu budowy dla potrzeb wykonania kolumn DSM,  
– wszelkie inne niezbędne czynności, konieczne do wykonania kolumn. 
Podstawą końcowej płatności jest sporządzenie i przekazanie Dokumentacji Powykonawczej zawierającej plan 
rozmieszczenia kolumn DSM z podaniem ich długości, zgodnie z niniejszą ST i Projektem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-EN 14679:2005 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Wgłębne mieszanie gruntu. 
PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego.  
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

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

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Część 1. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Część 2. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Część 3. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Część 6. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Warszawa 1998. Opracowanie 

GDDP. 
– Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP – IBDiM, Warszawa, 2002. 
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CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące prowadzenia 
i odbioru robót związanych z wykonaniem i montażem zbrojenia obiektów inżynieryjnych, realizowanych w 
ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: 
Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i montażu zbrojenia obiektów 
inżynieryjnych. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót związanych z: 
– przygotowaniem zbrojenia i kotew w wytwórni lub na budowie, 
– montażem zbrojenia i kotew na placu budowy. 
Zakres robót obejmuje wszystkie elementy fundamentów, korpusów podpór i ścian, konstrukcje ustrojów 
niosących, płyty przejściowe, zabudowy chodnikowe oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą 
obiektów wykonywane z betonu zbrojonego. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym, gładkie lub żebrowane, o średnicy do 40 mm. 
Partia wyrobu – wiązka prętów tego samego gatunku, o jednakowej średnicy nominalnej, pochodząca 
z jednego wytopu. 
Zbrojenie miękkie – zbrojenie konstrukcji żelbetowej wykonane z prętów stalowych wiotkich. 
Zbrojenie sztywne – zbrojenie konstrukcji żelbetowej wykonane z prętów o średnicach przekraczających 
40 mm lub kształtowników stalowych. 
Prefabrykat zbrojarski – element szkieletu zbrojenia, składający się co najmniej z kilku prętów, łączony trwale 
w jedną całość w wytwórni lub na placu budowy lecz poza miejscem wbudowania, montowany w szalunku w 
całości.  
Technologia QTB (Quenching and Tempering Bars) – technologia obróbki cieplnej prętów stalowych będąca 
odmianą metody kontrolowanego chłodzenia, pozwalająca na uzyskanie podwyższonych własności 
wytrzymałościowych prętów ze stali niskowęglowych poprzez zastosowanie w linii walcowania na gorąco 
odpowiedniego systemu trójfazowego, kontrolowanego chłodzenia prętów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
 
 

2.1. Stal zbrojeniowa 
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2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych obiektów inżynieryjnych objętych kontraktem stosuje się pręty ze stali: 
– klasy A-IIIN gatunku RB500W / BSt500S QTB jako zbrojenie zasadnicze, 
– klasy A-III gatunku 34GS-b, klasy A-II gatunku 18G2-b oraz klasy A-I gatunku St3SX-b do wykonania 

elementów pomocniczych i drugorzędnych. 

2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali klasy A-IIIN gatunku RB500W / BSt500S QTB wg PN-H-93247-1 oraz zgodna 
z aprobatą techniczną IBDiM , o następujących parametrach: 
– średnica pręta 8÷32 mm 
– granica plastyczności Re nie mniej niż 500 MPa 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm  nie mniej niż 550 MPa 
– wytrzymałość charakterystyczna Rak 490 MPa 
– wytrzymałość obliczeniowa Ra 375 MPa 
– wydłużenie plastyczne A5 nie mniej niż   10% 

– zginanie do kąta 60 brak pęknięć i rys. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali klasy A-III gatunku 34GS wg PN-H-84023-06, o następujących parametrach: 
– średnica pręta 6÷32 mm 
– granica plastyczności Re nie mniej niż 410 MPa 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm  nie mniej niż 590 MPa 
– wytrzymałość charakterystyczna Rak 410 MPa 
– wytrzymałość obliczeniowa Ra 340 MPa 
– wydłużenie plastyczne A5 nie mniej niż   16% 

– zginanie do kąta 90 brak pęknięć i rys. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b wg PN-H-84023-06, o następujących parametrach: 
– średnica pręta 6÷32 mm 
– granica plastyczności Re nie mniej niż 355 MPa 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm  nie mniej niż 490 MPa 
– wytrzymałość charakterystyczna Rak 355 MPa 
– wytrzymałość obliczeniowa Ra 295 MPa 
– wydłużenie plastyczne A5 nie mniej niż   20% 

– zginanie do kąta 180 brak pęknięć i rys. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b wg PN-H-84023-06, o następujących parametrach: 
– średnica pręta 5,5÷40 mm 
– granica plastyczności Re nie mniej niż 240 MPa 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm  nie mniej niż 370 MPa 
– wytrzymałość charakterystyczna Rak 240 MPa 
– wytrzymałość obliczeniowa Ra 200 MPa 
– wydłużenie plastyczne A5 nie mniej niż   24% 

– zginanie do kąta 180 brak pęknięć i rys. 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-ISO 6935-1 i PN-ISO 6935-2. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, stwierdzający zgodność 
wyrobu z wymaganiami normy lub aprobaty technicznej,  w którym mają być podane: 
– nazwa wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
– masa partii, 
– rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów muszą znajdować się 
następujące informacje: 
– znak wytwórcy, 
– średnica nominalna, 
– znak stali, 
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– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
Nie dopuszcza się do odbioru stali bez świadectw jakości, przywieszek identyfikacyjnych oraz stali, która przy 
oględzinach zewnętrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci pęcherzy, naderwań, rozwarstwień i 
pozostałości jamy wsadowej. 

2.2. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. Średnicę drutu 
wiązałkowego należy dostosować do średnicy prętów głównych w złączu. 

2.3. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą mieć mozliwość trwałego mocowania do prętów zbrojenia. 

2.4. Elektrody do spawania zbrojenia 
Do spawania prętów zbrojeniowych można stosować elektrody rutylowe średnio otulone ER146 lub E432R11 
wg normy PN-EN ISO2560.. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, dostosowanymi do gabarytów i 
ciężaru przewożonego ładunku, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.1. Przygotowanie zbrojenia 

5.1.1. Czyszczenie prętów 
Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć 
wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 
prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 

5.1.2. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prościarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi  4 mm. 
 

5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w 
tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych nożyc (gilotyn). Dopuszcza się 
również cięcie palnikiem acetylenowym bądź szlifierkami kątowymi ze specjalnymi tarczami do cięcia. 
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5.1.4. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia dla poszczególnych gatunków stali 
podaje tabela nr 23 normy PN-S-10042. Walcówki i prętów nie należy zginać w strefie zgrzewania lub 
spawania. Minimalna odległość spoin od krzywizny odgięcia powinna wynosić 10d. Na zimno, na budowie, 
można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z 
kontrolowanym podgrzewaniem.  
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica 
odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i 
odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę, na której  niedopuszczalne są 
jakiekolwiek pęknięcia, powstałe podczas wyginania. 

5.2. Montaż zbrojenia 

5.2.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić wg PN-S-10042 co najmniej: 
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,04 m – dla strzemion lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
– 0,025 m – dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.2.2. Łączenie prętów za pomocą spawania 
Za pomocą spawania mogą być łączone pręty ze stali spawalnych. Przy łączeniu prętów za pomocą spawania 
dopuszcza się następujące rodzaje połączeń: 
– czołowe, elektryczne, oporowe, 
– nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
– nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
– zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
– zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
– czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
– czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
– zakładkowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
– czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 
W obiektach mostowych kolejowych dopuszcza się jedynie połączenia prętów czołowe. W obiektach 
drogowych dopuszcza się również inne w/w rodzaje połączeń spawanych prętów. Wymiary spoin i nośności 
połączeń spawanych należy przyjmować wg punktu 12.7 normy PN-S-10042. W obiektach mostowych 
kolejowych zaleca się łączenie prętów zbrojenia spoinami czołowymi co najmniej 2 klasy spawalniczej, 
badanymi prześwietleniem na całej długości, które dopuszcza się obliczać na 100% wytrzymałości stali.  
Miejsca spawania powinny być położone poza odcinkami krzywizn prętów. Minimalna odległość spoin od 
krzywizny odgięcia powinna wynosić l0d. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie 
spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia. 
Uwaga: stal klasy A-I jest spawalna bez ograniczeń, stale klasy A-II, A-III i A-IIIN są spawalne przy zachowaniu 
warunków dodatkowych wg PN-H-84023-06. 

5.2.3. Łączenie prętów na zakład bez spawania 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.03.00.01. ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY A-I DO A-IIIN 

92 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) pojedynczych prętów prostych, prętów 
z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. Długości zakładów w połączeniach zbrojenia 
należy obliczać w zależności od ilości łączonych prętów w przekroju oraz ich wymaganej długości kotwienia wg 
normy PN-S-10042, p.12.8.  
Dopuszczalny procent prętów łączonych na zakład w jednym przekroju nie może być większy niż: 
– dla prętów żebrowanych  50%, 
– dla prętów gładkich   25%. 
W jednym przekroju można łączyć na zakład bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego, 
niepracującego. Odległość w świetle prętów łączonych w jednym przekroju nie powinna być mniejsza niż 2d i 
nie mniej niż 20 mm. 

5.2.4. Kotwienie prętów 
Rodzaje i długości kotwienia prętów w betonie, w zależności od rodzaju stali i klasy betonu, należy obliczać wg 
normy PN-S-10042, p. 12.6.  
Minimalne długości kotwienia prętów prostych bez haków przyjmuje się: 
– dla prętów gładkich ściskanych 30 d, 
– dla prętów żebrowanych ściskanych 25 d, 
– dla prętów gładkich rozciąganych 50 d, 
– dla prętów żebrowanych rozciąganych 40 d. 
Minimalne długości kotwienia prętów klasy A-I i A-II przed hakami i odgięciami przyjmuje się: 
– dla prętów ściskanych ze stali klasy A-I i A-II 20 d, 
– dla prętów rozciąganych ze stali klasy A-I 30 d, 
– dla prętów rozciąganych ze stali klasy A-II 25 d. 

5.2.5. Skrzyżowania prętów 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Drut 
wiązałkowy wyżarzony, o średnicy 1 mm, używany jest do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót zbrojarskich polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robót zanikających. 
Przy odbiorze stali zbrojeniowej dostarczonej na budowę, każdorazowo, zgodnie z normą PN-H-93215, należy 
sprawdzić: 
– zgodność zamówienia materiału z przywieszkami i atestami stali, 
– stan powierzchni prętów, 
– wymiary przekroju poprzecznego i długości prętów. 
Dla partii stali (poszczególnych średnic) wbudowywanej w podpory i ustroj nośny, po komisyjnym pobraniu 
próbek, Wykonawca zleci do jednostki badawczej wykonanie badania: 
– sprawdzenie masy jednostkowej (kg/m), 
– granicy plastyczności  Re (MPa), 
– wytrzymałości na rozciąganie  Rm (MPa), 
– wydłużenia  A5 (%), 
– zginania na zimno. 
W przypadku wątpliwości lub wyników badań odbiegających od normy, należy zlecić badanie składu 
chemicznego dla analizy kontrolnej lub odesłać partię stali z budowy. 
Na etapie wykonywania zbrojenia sprawdzeniu podlegają: 
– zgodność gatunków stali, średnic, prostość prętów, 
– zgodnośc kształtów i wymiarów z dokumentacją techniczną, 
– stan powierzchni w miejscach gięcia prętów, 
– czystość zbrojenia (brak zendry, rdzy, błota, miejsc zatłuszczonych). 
Zmontowane zbrojenie podlega odbiorowi końcowemu z wpisem do Dziennika Budowy zgodnie z p. 8.3. ST.  
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Należy sprawdzić poprawność montażu zbrojenia w deskowaniach zgodnie z postanowieniami rozdziału 5 
niniejszej ST oraz zachowanie określonych w dokumentacji projektowej wymiarów. Dopuszczalne tolerancje 
wymiarów podano poniżej:  
– otulenie wkładek  +5 do -0 mm, 
– rozstaw prętów w świetle  ±10 mm, 
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji ±10 mm, 
– długość pręta między odgięciami ±10 mm, 
– miejscowe wykrzywienie ±5 mm. 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
– dopuszczalne odchylenie strzemion od płaszczyzny prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby, 
– rozstawy  i  ilości  prętów  głównych  powinny  być  zgodne  z  projektem,  a  ewentualne odstępstwa  nie  

powinny  powodować,  że  prześwity  pomiędzy  prętami  będą  mniejsze  od  dopuszczalnych, 
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
Jakość robót zbrojarskich należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kg wykonanego i zmontowanego zbrojenia.  
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną masę zmontowanego zbrojenia, tj. łączną teoretyczną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie 
dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie 
uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
Jednostką obmiarową dla osadzonych kotew jest 1 szt.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inżyniera. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
– pisemne stwierdzenia Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 
– inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku budowy zakończenia robót 
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie 
podlega odbiorowi. Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową pod względem gatunków stali, średnic 

i kształtów prętów, 
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
– usytuowania zbrojenia równolegle do kierunku pracy prętów, 
– rozstawu prętów głównych i strzemion, 
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia, 
– czystości zbrojenia w elemencie, a także niezmienności układu zbrojenia. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej zmontowanego zbrojenia obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– zakup i dostarczenie stali na budowę, 
– oczyszczenie, wyprostowanie, wygięcie i przycinanie prętów stalowych,  
– łączenie prętów, w tym spawanie „na styk" lub łączenie „na zakład" (z uwzględnieniem stali zużytej na 

zakłady), 
– przekładki montażowe, drut wiązałkowy, elektrody, 
– montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą ST, 
– zwiększoną ilość materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 

wymaganych w dokumentacji projektowej, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów stali, stanowiących własność Wykonawcy. 
Cena jednostki obmiarowej osadzonej kotwy obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie kotew zgodnie z dokumentacją projektową, 
– montaż kotew zgodnie ze schematem osadzenia zamieszczonym w dokumentacji projektowej, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów stali, stanowiących własność Wykonawcy. 
Cena jednostki obmiarowej uwzględnia również budowę i rozbiórkę pomostów roboczych potrzebnych do 
montażu zbrojenia i kotew, a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 
wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-S-10042:1992 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-H-84023-06:1989 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-H-93247-1:2008 Specjalna stal B500A do zbrojenia betonu. Część 1. Drut żebrowany. 
PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i walcówka 

żebrowana. 
PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale. Próba rozciągania. Część 1. Metoda badania w temperaturze pokojowej. 
PN-EN ISO 7438:2006 Metale. Próba zginania. 
PN-ISO 14284:1998 Stal, surówka i żeliwo. Pobieranie i przygotowanie próbek do oznaczania składu 

chemicznego. 
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne. 
PN-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania 

łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja. 
PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne złączy spawanych. 
 
 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Id-2. Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych PKP – Zarządzenie Zarządu PKP PLK SA 

nr 29 z dnia 05.10.2005. 
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– Standardy techniczne. Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do 
prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem). 
Tom III. Kolejowe obiekty inżynieryjne. CNTK, Warszawa 2009. 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem i ułożeniem betonu konstrukcyjnego w obiektach inżynieryjnych realizowanych 
w ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: 
Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i ułożeniem 
betonów konstrukcyjnych w obiektach inżynieryjnych.  
ST dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie robót związanych z: 
– wykonaniem mieszanki betonowej, 
– transportem mieszanki na budowę, 
– wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań, 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacją betonu, 
– rozmieszczeniem elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję, takich jak: kanały, wpusty, sączki, 

kotwy, rury osłonowe na instalacje obce, studzienki kablowe, rewizyjne itp.). 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Beton zwykły – beton o gęstości w stanie suchym w granicach 2000÷2600 kg/m3, wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Beton lekki – beton o gęstości w stanie suchym poniżej 2000 kg/m3. 
Beton ciężki – beton o gęstości w stanie suchym powyżej 2600 kg/m3. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

G – wytrzymałość zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G  w MPa. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych. 
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub zbrojonego prętami wiotkimi w ilości 
mniejszej od minimalnej ilości normowej dla konstrukcji żelbetowej danego typu. 
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Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami współpracującymi z betonem, 
w ilości nie mniejszej od minimalnej ilości normowej dla konstrukcji żelbetowej danego typu. 
Konstrukcje z betonu sprężonego – konstrukcje betonowe zbrojone cięgnami sprężającymi, umożliwiającymi 
celowe wprowadzenie i przekazanie na beton sił sprężających ściskających, niwelujących naprężenia 
rozciągające w betonie i zabezpieczających przed pojawieniem się rys w konstrukcji (sprężenie pełne i 
sprężenie ograniczone) względnie ograniczających ich rozwarcie (sprężenie częściowe). 
Konstrukcje strunobetonowe – konstrukcje sprężone za pomocą drutów lub splotów naprężanych przed 
zabetonowaniem, w którym przekazywanie sił sprężających na beton odbywa się za pomocą przyczepności. 
Konstrukcje kablobetonowe – konstrukcje sprężone za pomocą lin lub kabli naprężanych po uzyskaniu przez 
beton odpowiedniej wytrzymałości, w których przekazywanie sił sprężających na beton odbywa się za pomocą 
docisku specjalnych zakotwień mechanicznych. 
Zespolona konstrukcja betonowa – konstrukcja powstała z trwałego, uniemożliwiającego wzajemne 
przemieszczania i wymuszającego współpracę elementów połączenia wcześniej wykonanej konstrukcji 
żelbetowej lub sprężonej z dobetonowaną później częścią przekroju poprzecznego. Zespolone konstrukcje 
betonowe z reguły stosowane są przy budowie obiektów prefabrykowanych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement – wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1. Dopuszczalne jest 
stosowanie cementu portlandzkiego posiadającego ważną aprobatę techniczną IBDiM, określającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie mostowym: 
– dla betonu klasy B25  (C20/25) i niższej – klasy 32,5 N, 
– dla betonu klasy B30 (C25/30), B35 (C30/37)  i B40 – klasy 42,5 N, 42,5 R, 
– dla betonu klasy B45 (C35/45) i większej – klasy 52,5 N, 52,5 R. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 
badań, z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie, Warunki techniczne Id-2 dla kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz Standardy techniczne, tom 
III – kolejowe obiekty inżynieryjne. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1, PN-EN 196-3+A1, 
PN-EN 196-6. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem cementu do 
wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 
– oznaczenie czasu wiązania, 
– oznaczenie zmiany objętości, 
– sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki w/w badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące 
wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, 
– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
– wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm, 
– wg próby na plackach – normalna. 
W przypadku cementów portlandzkich normalnie i szybko twardniejących konieczne jest sprawdzenie 
zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie, większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się 
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rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o 
boku oczka kwadratowego 2 mm.  
W przypadku, gdy w/w badania  wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do produkcji 
betonu. 
Magazynowanie i okres składowania: 
– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach), 

– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania 
kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed zaciekami wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i 
czyste zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być 
użyty do betonu po okresie: 
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości, powinna być przechowywana osobno 
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu, w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych 
kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami 
normy PN-B-06714-40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubym zawartość 
podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 
Do betonów klas B30 (C25/30) i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 
o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez Inżyniera, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i 
bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– zawartość pyłów mineralnych do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich ) do 20 %, 
– wskaźnik rozkruszenia: 

dla grysów granitowych do 16%, 
dla grysów bazaltowych i innych do 8%; 

– nasiąkliwość do 1,2%, 
– mrozoodporność według metody bezpośredniej do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714-34 nie powinna wywoływać zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych do 0,25%, 
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– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-EN 1744-
1. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
– do 0,25 mm 14÷19%, 
– do 0,50 mm 33÷48%, 
– do 1,00 mm 57÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych do 1,5%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714-34 nie powinna wywoływać zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-EN 1744-1, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714-12, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714-13. 
Do betonu klasy B30 (C25/30) dla pali fundamentowych należy stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna 
31,5 mm, spełniający następujące wymagania: 
– żwiry marki co najmniej 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych,  
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,  
– zawartość podziarna do 5%, 
– zawartość nadziarna do 10%. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań 
wg PN-EN 12620+A1 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inżyniera. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-EN 12620+A1, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 
1097-5 dla korygowania recepty roboczej betonu. 

2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008. Woda powinna pochodzić 
ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych. Jeżeli wodę do betonu przewiduje się 
czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Domieszki do betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 934-2+A1. Rodzaj domieszki, jej ilość 
i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zaleca się 
doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek do betonu przy ustalaniu receptury mieszanki. Zaleca się 
stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie, 
– uszczelniających, 
– oraz innych wg aktualnych potrzeb. 
Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu cementów portlandzkich 
klasy 32,5 i wyższych. Domieszki do betonów mostowych muszą mieć aprobaty wydane przez Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów oraz atest producenta. Wybór dodatków powinien być uzgodniony z Inżynierem, a ich 
stosowanie zgodne z normami, instrukcjami ITB i producenta oraz odpowiednimi świadectwami. 
Dodatki uplastyczniające (plastyfikatory) pozwalają na zmianę konsystencji mieszanki bez zmiany składu 
betonu i przy założonej  wytrzymałości. Zaleca się stosowanie superplastyfikatorów, które powodują: 
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– zwiększenie trwałości betonu poprzez podwyższenie jego szczelności, 
– zwiększenie wytrzymałości i urabialności betonu, 
– zmniejszenie nakładu pracy podczas betonowania (łatwiejsze rozprowadzanie betonu w deskowaniu, 

krótszy czas wibrowania, łatwiejsze opróżnianie środków transportu i podawanie pompami). 
Środki napowietrzające powodują: 
– zwiększenie mrozoodporności i odporności na środki odladzające, 
– zmniejszenie nasiąkliwości i przepuszczalności dla wody, 
– poprawianie urabialności. 
Stosowanie środków napowietrzających zaleca się szczególnie jako dodatek przy wykonaniu gzymsów. 
Sposób działania dodatków uszczelniających polega na zagęszczeniu struktury betonu, przez co następuje 
podwyższenie jego wodoszczelności. Dodatki uszczelniające powodują: 
– zwiększenie trwałości betonu (beton wodoszczelny, mrozoodporny, odporny na cykle zamrażania-

rozmrażania, na działanie soli odladzających i na karbonizację), 
– zwiększenie wytrzymałości, 
– poprawę urabialności. 
Jako środków uszczelniających zaleca się stosowanie np. preparatów na bazie mikrokrzemionki. 

Dodatki do betonowania w warunkach spadku temperatur poniżej 0C stosuje się za zgodą Inżyniera 
w przypadku konieczności wykonania prac w warunkach zimowych przy panujących niskich temperaturach (do 

-5C) lub przy spodziewanym w najbliższym czasie spadku temperatur poniżej 0C. Zaleca się stosowanie 
domieszek, które powodują: 
– umożliwienie betonowania w niskich temperaturach, 
– podwyższenie mrozoodporności, 
– skrócenie początku i końca wiązania, 
– podwyższenie parametrów wytrzymałościowych. 
Opóźniacz do betonu stosuje się gdy z jakichś względów zachodzi potrzeba wydłużenia czasu wiązania (np. 
znaczna odległość transportu, wykonanie prac w warunkach letnich przy wysokich temperaturach powietrza 
itp.). Zaleca się stosowanie domieszek, które powodują: 
– przy betonach monolitycznych uzyskanie w przybliżeniu jednakowego początku wiązania w całości 

monolitu, 
– opóźnienie rozpoczęcia procesu wiązania, 
– podwyższenie wytrzymałości końcowej, 
– polepszenie urabialności, 
– zmniejszenie skurczu i pełzania, 
– poprawa wyglądu zewnętrznego betonu po rozdeskowaniu. 

2.2. Beton 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich polskich norm, 
rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Warunki techniczne 
Id-2 dla kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz Standardy techniczne, tom III – kolejowe obiekty inżynieryjne. 
Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione poniżej (badania wg PN-EN 206-1): 
– nasiąkliwość do 5%, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 

20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150), 
– wodoszczelność większa od 0,8 MPa (W8), 
– wskaźnik wodno-cementowy w/c mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki 
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów, a jego receptura podlega zatwierdzeniu 
przez Inżyniera. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% - przy kruszywie 
grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
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– z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych 
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji, zawierających różną, ale nie większą 
od dopuszczalnej, ilość piasku, 

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

Wartość współczynnika A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się 
na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i 
większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A 
podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
– 400 kg/m3 dla betonu klasy B25 (C20/25) i B30 (C25/30), 
– 450 kg/m3 dla betonu klasy B35 (C30/37) i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej, zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa w okresie dojrzewania nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3Rb

G 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej, badana metodą ciśnieniową wg PN-EN 206-1, nie powinna 
przekraczać: 
– wartości 2% w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
– wartości 3,5÷5,5% dla betonu narażonego na działanie czynników atmosferycznych, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm, 
– wartości 4,5÷6,5% dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-EN 206-1 
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu 
i następnie podczas wytwarzania. Dopuszcza się dwie metody badania konsystencji mieszanki: 
– metodą Ve - Be, 
– metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki betonowej, a kontrolowaną metodami określonymi w PN-
EN 206-1, nie mogą przekroczyć: 
– ±20% wartości wskaźnika Ve - Be, 
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg PN-EN 206-1) należy dokonać aparatem Ve - Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
 
Uwaga: Betony konstrukcyjne wykonuje się na podstawie opracowanej receptury. Recepta na skład mieszanki 

betonowej podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. Powinna być ona przedstawiona wraz wynikami 
badań laboratoryjnych poszczególnych składników betonu z takim wyprzedzeniem czasowym, które 
umożliwi jej korektę, a w przypadku braku zatwierdzenia pozwoli na opracowanie nowej recepty. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który może zagwarantować spełnienie stawianych w ST wymagań. Dopuszcza się produkcję betonu w 
wytwórni poligonowej pod warunkiem spełnienia identycznych wymagań jak stawiane stałej wytwórni betonów. 
Wybór wytwórni betonu podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Dozowanie składników mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo. Dozatory muszą 
zapewniać uzyskanie wymaganej precyzji dozowania oraz posiadać aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 
składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolnospadowych).  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki i żurawie samochodowe lub pompy do betonu, 
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Ilość sprzętu do podawania betonu powinna być 
uzależniona od wielkości betonowanego elementu oraz tak dobrana, by zapewnić wymaganą szybkość 
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i ciągłość procesu betonowania. Z tego też względu konieczne jest przewidzenie sprzętu rezerwowego, na 
wypadek awarii jednego z urządzeń do podawania betonu.  
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 
odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości roboczej co najmniej 
100 Hz oraz łaty wibracyjne, charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Transport kruszyw winien odbywać się odpowiednimi środkami transportu, zaakceptowanymi przez Inżyniera, w 
szczególności przy użyciu samochodów samowyładowczych, w sposób zabezpieczający przed 
zanieczyszczeniem, nadmiernym pyleniem, rozsegregowaniem lub zmieszaniem z innymi asortymentami lub 
frakcjami. Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-6731-08. Zaleca się transport cementu 
luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiałów sypkich. Transport wody 
beczkowozami.  
Transport gotowej mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
(tzw. „gruszka”). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość i ciągłość procesu 
betonowania, z uwzględnieniem czasu dowozu mieszanki, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Podawanie i układanie 
mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych 
przez Inżyniera 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

– 90 min przy temperaturze +15C, 

– 70 min przy temperaturze +20C, 

– 30 min przy temperaturze +30C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe, projekty wykonawcze rusztowań i deskowań, 
wytyczne dotyczące technologii betonowania.  

5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę szczegółowy 
program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji, 
– zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, stężeń, pomostów roboczych itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, w tym obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania warstw izolacyjnych, 

przerw dylatacyjnych, montażu taśm dylatacyjnych, kotew i innych elementów osadzanych w betonie, 
ułożenia i rektyfikacji łożysk itp., 

– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 
konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 
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– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1 oraz dokumentów: 
– rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, 
– Id-2. Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych PKP – Zarządzenie Zarządu PKP PLK SA 

nr 29 z dnia 05.10.2005 – w odniesieniu do obiektów kolejowych, 
– Standardy techniczne. Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do 

prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem). 
Tom III. Kolejowe obiekty inżynieryjne. CNTK, Warszawa 2009 – w odniesieniu do obiektów kolejowych. 

Zabudowy chodnikowe (kapy) i gzymsy należy wykonać z betonu napowietrzanego. 

5.2. Deskowania i rusztowania 
Do wykonania rusztowań oraz dźwigarów i podpór rusztowaniowych należy użyć systemowych elementów 
inwentaryzowanych. Dopuszcza się zastosowanie drewna iglastego klasy II na drugorzędne elementy 
rusztowań, podwaliny pod podpory, użebrowania lub stężenia (belki, krawędziaki), ewentualnie na stemple 
(krawędziaki lub okrąglaki). Posadowienie rusztowań najlepiej wykonać na płytach żelbetowych drogowych, 
układanych na podsypce z piasku lub pospółki.  
Wykonanie szalunków elementów betonowych powinno być realizowane przy zastosowaniu sklejki 
bakelizowanej (lub wodoodpornej) albo form metalowych inwentaryzowanych. Dopuszcza się wykonanie 
tradycyjnego deskowania drobnych i nie eksponowanych elementów betonowych z drewna iglastego klasy III. 
Grubości wszystkich desek muszą być jednakowe i wynosić nie mniej niż 32 mm. Powierzchnia desek 
stykająca się z betonem winna być wygładzona (strugana), ewentualnie pokryta sklejką lub płytami 
laminowanymi. Nie dopuszcza się stosowania w tym celu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej 
temperatury i wody. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 
Styki gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić taśmami z tworzyw 
sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 
oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać w miejscach przewidzianych 
dokumentacją projektową oraz na krawędziach ostrych, nawet jeśli nie zostało to pokazane w dokumentacji.  
W celu uzyskania jednolitej i gładkiej faktury betonu, szczególnie powierzchni eksponowanych oraz 
ograniczenia przyczepności betonu do deskowań, wykonane szalunki powinny zostać wyłożone gładkimi 
wkładkami szalunkowymi z PCV. Zamiast stosowania wkładek dopuszcza się wyprawienie wykonanych 
i rozszalowanych powierzchni cienkowarstwowymi zaprawami reprofilacyjnymi. W przypadku rezygnacji 
z zastosowania wkładek szalunkowych wskazane jest powlekanie powierzchni szalunków środkami 
antyadhezyjnymi, zmniejszającymi przyczepność betonu do deskowań. W takim przypadku, przed wykonaniem 
wypraw reprofilacyjnych, konieczne jest oczyszczenie powierzchni betonu z pozostałości środka, np. przez 
zmycie ciepłą wodą pod ciśnieniem. 
Rusztowania dla ustroju niosącego i ich posadowienie należy wykonać według projektu technologicznego, 
opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Rusztowania muszą uwzględniać podniesienie 
wykonawcze ustroju niosącego (podane w dokumentacji projektowej) oraz wpływ ugięcia dźwigarów 
rusztowaniowych oraz osiadania samych podpór tymczasowych, przyjętych przez Wykonawcę. Sposób 
posadowienia rusztowania nad ciekami wodnymi należy uzgodnić z administratorem cieku lub rzeki oraz 
uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia. W przypadku budowy rusztowań nad czynnymi ciągami 
komunikacyjnymi konstrukcja rusztowań musi umożliwiać zachowanie wymaganej skrajni budowli, a sposób 
prowadzenia ruchu musi wykluczać ryzyko uderzenia pojazdu o podporę. W przypadku ciągów drogowych 
konieczne jest zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń jak bariery ochronne i bramki skrajniowe oraz 
odpowiedniego oznakowania miejsca robót. 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny, podpory) należy wykonać według 
projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych.  
Projekty rusztowań i szalunków opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Inżynierem. W 
obliczeniach statycznych rusztowań i szalunków należy uwzględnić: 
– ciężar własny szalunków i rusztowań, 
– ciężar zbrojenia i osadzanego w betonie wyposażenia, 
– obciążenie świeżą mieszanką betonową, w tym parcie betonu na pionowe elementy szalunków, 
– obciążenia montażowe (robotnicy, sprzęt, nierównomierne rozłożenie mieszanki w fazie układania itp.), 
– obciążenia dynamiczne (drgania powstałe przy podawaniu mieszanki, sposób wibrowania betonu itp.). 
Konstrukcja rusztowań i deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
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– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność układu geometrycznego rusztowań, 
– zapewniać zachowanie kształtu i wymiarów formowanego elementu, 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać jej łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Dopuszcza się następujące odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem: 
– rozstaw żeber deskowań ±0.5% i nie więcej niż 2 cm, 
– grubość desek jednego elementu deskowania ±0,2 cm, 
– odchylenie od pionu ściany deskowania ±0,2% wysokości ściany i nie więcej niż 0,5 cm, 
– prostoliniowość krawędzi żeber ±0,1% (w kierunku ich długości), 
– miejscowe nierówności powierzchni deskowania (przy pomiarze łatą długości 3,0 m) ± 0,2 cm, 
– wymiary kształtu elementu betonowego:  

-0,2% wysokości i nie więcej niż 0,5 cm,  
+0,5% wysokości i nie więcej niż 2,0 cm,  
-0,2% grubości (szerokości) i nie więcej niż 0,2 cm,  
+0,5% grubości (szerokości) i nie więcej niż 0,5 cm. 

Dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą: 
– w deskach i belkach pomostów 1/200 L, 
– w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych 1/400 L, 
– w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych 1/250 L. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu przy wykonaniu rusztowań wynoszą : 

– rozstaw szeregów ram rusztowaniowych 15 cm, 

– rozstaw podłużnic i poprzecznic 2 cm, 

– rzędne oczepów 1 cm, 

– długość wsporników 10 cm, 

– przekroje poprzeczne elementów 4%, 
– wychylenie jarzm lub ram z płaszczyzny pionowej 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż 3 cm, 
– wielkość podniesienia wykonawczego 10% wartości obliczeniowej. 
Sprawdzanie wymiarów wykonywać należy za pomocą przyrządów pomiarowych z dokładnością do 1 mm.   

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który może zapewnić spełnienie zawartych w ST wymagań. 
Dozowanie składników mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie wagowo z dokładnością: 
– ±2% przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien 
być on krótszy niż 2 minuty.  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie, podwieszone na żurawiu samochodowym lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej 
przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m. W przypadku, gdy wysokość ta jest 
większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać następujących zaleceń: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

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

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

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
– stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 100 Hz (6000 drgań/minutę), z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać ją w jednym miejscu przez 20÷30 s, po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym, 

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora – odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m i powinna być określona 
w instrukcji obsługi sprzętu, 

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

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

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

Konieczne przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z Inżynierem (miejsca takie powinny być określone w dokumentacji technologicznej). Nie dopuszcza się przerw 
w betonowaniu w konstrukcjach nośnych obiektów, chyba że są one przewidziane w dokumentacji projektowej 
lub zostały uzgodnione z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być 
uzgodnione z Inżynierem, w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilżenie wodą i narzucenie 
warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2÷3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o 
grubości 5 mm. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. Dopuszcza 
się stosowanie specjalnych warstw sczepnych, posiadających aktualną aprobatę techniczną. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin od jego przerwania lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia oraz poprzednio 
ułożonego betonu.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.4. Warunki atmosferyczne podczas układania mieszanki betonowej i wiązania betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być potwierdzone badaniem na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Inżyniera, dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5C, pod 

warunkiem zapewnienia temperatury mieszanki betonowej w chwili układania +20C oraz zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w 

chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu – przed rozpoczęciem 
betonowania należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.5. Pielęgnacja betonu 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.04.01.01. BETON KONSTRUKCYJNY W DESKOWANIU 

  107 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 
i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez beton minimalnej wytrzymałości na ściskanie wynoszącej 15 MPa. 

5.6. Rozszalowanie i demontaż rusztowań 
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu 
określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania 
betonu w konstrukcji, czyli po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje 
monolityczne), lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty).  
Deskowania i rusztowania muszą pozostać tym dłużej, im większy jest stosunek obciążenia, które przypada na 
daną część konstrukcji zaraz po usunięciu większej liczby podpór. Usuwanie podpór rusztowań należy 
przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać szkodliwych naprężeń w konstrukcji. 

Gdy średnia temperatura dobowa spada poniżej 0C, wówczas należy uznać, że beton w tym czasie nie wiąże i 
takich dni nie należy wliczać do czasu twardnienia betonu. W przypadku niższych temperatur dojrzewania niż 

+15C, obowiązującym kryterium jest wytrzymałość betonu. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po 
osiągnięciu przez beton 2/3 wytrzymałości projektowanej.  
Przy usuwaniu deskowań konieczna jest obecność Inżyniera. 

5.7. Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

zrakowaceń, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10260, wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie ubytków w konstrukcji po jej rozdeskowaniu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

6.1. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm, w ilości nie mniejszej niż: 
– 1 próbka na 100 zarobów, 
– 1 próbka na 50 m3 betonu, 
– 3 próbki na dobę, 
– 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo, po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza 
się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz 
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nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w wieku niższym niż 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 3 razy w okresie 
wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu oraz każdorazowo przy zmianie składników 
betonu, sposobu układania lub zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 
28 dni zgodnie z PN-EN 206-1. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz 
w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni 
zgodnie z normą PN-EN 206-1. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-EN 206-1, liczbę próbek 
reprezentujących daną partię betonu można zmniejszyć do 6, a badanie należy wykonać po 28 dniach. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie betonowania, ale nie 
rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 
100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg PN-EN 206-1. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria 
lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 206-1 i rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie oraz obowiązek gromadzenia, przechowywania i okazywania Inżynierowi 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną  normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 
– badanie betonu. 

Tab. 1. Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1. 

Badanie Rodzaj badania 
Metoda badania 

według 
Termin lub częstość badania 

Składników 
betonu 

Badanie cementu 
- czasu wiązania 
- stałość objętości 
- wytrzymałość 
- obecność grudek 

 
PN-EN 196-3+A1 

jw. 
PN-EN 196-1 
PN-EN 196-6 

bezpośrednio przed użyciem każdej  
dostarczonej partii 

jw. Badanie kruszywa 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziarn 
- zawartości pyłów 
- zawartości 
zanieczyszczeń 
- wilgotności 

 
PN-EN 933-1 
PN-EN 933-4 

PN-B-06714-13 
PN-B-06714-12 
PN-EN 1097-5 

bezpośrednio przed użyciem każdej  
dostarczonej partii 

jw. Badanie wody PN-EN 1008 przy rozpoczęciu robót i w razie 
stwierdzenia zanieczyszczeń 

jw. Badanie dodatków i domieszek PN-EN 480-1 do 
PN-EN 480-14 
PN-EN 934-2 
oraz Aprobaty 
Technicznej 

bezpośrednio przed użyciem każdej  
dostarczonej partii 
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Badanie Rodzaj badania 
Metoda badania 

według 
Termin lub częstość badania 

Mieszanki 
betonowej 

Urabialności PN-EN 206-1 przy rozpoczęciu robót 

jw. Konsystencji jw. przy projektowaniu recepty i 2 razy 
na zmianę roboczą 

jw. Zawartości powietrza jw. jw. 

Betonu Wytrzymałość na ściskanie na 
próbkach 

jw. przy ustaleniu recepty i po wykonaniu 
każdej partii betonu 

jw. Wytrzymałość na ściskanie 
- badania nieniszczące 

PN-EN 12504-4 
PN-EN 12504-2 

w przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

jw. Nasiąkliwość PN-EN 206-1 przy ustaleniu recepty oraz co 
najmniej 3 razy w okresie 

wykonywania konstrukcji oraz raz na 
5000 m3 betonu 

jw. Mrozoodporność jw. jw. 

jw. Przepuszczalność wody jw. jw. 

 

6.2. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja projektowa 
nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementów prefabrykowanych.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w dokumentacji projektowej wynoszą: 
– tolerancje dla ustrojów nośnych: 

- długość przęsła ±2,0 cm, 

- rozpiętość usytuowania łożysk 1,0 cm, 
- oś podłużna w planie ±3,0 cm, 

- usytuowanie w planie belek podłużnych i poprzecznych 2,0 cm, 
- wymiary przekrojów  dźwigarów ±1,0 cm, 
- grubość płyty  pomostu ±0,5 cm, 
- rzędne wysokościowe ±1,0 cm. 

– tolerancje dla fundamentów: 

- usytuowanie w  planie 5,0 cm (dla fundamentów o szerokości  2,0 m  2,0 cm), 

- rzędne wierzchu ławy 2,0 cm, 

- płaszczyzny i krawędzie – odchylenie od pionu 2,0 cm. 
– tolerancje dla podpór masywnych i słupowych: 

- pochylenie ścian i słupów 0,5% wysokości (jednak dla słupów nie więcej niż 1,5 cm), 

- wymiary w planie ±2,0 cm dla podpór masywnych, 1,0 cm dla podpór słupowych, 
- rzędne wierzchu podpory ±1,0 cm, 
- rzędne ciosów łożyskowych, rzędne łożysk ±0,5 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu. Do obliczenia przyjmuje się ilość betonu wg dokumentacji projektowej. Z 
objętości betonu nie odlicza się ukosowania krawędzi słupów i belek, objętości zbrojenia, otworów o objętości 
do 0,10 m3, bruzd o przekroju do 0,02 m2, wnęk o głębokości do 0,1 m i powierzchni do 1 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
Wymiary elementów muszą odpowiadać projektowym z zachowaniem tolerancji jak w p. 6.2. 
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8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
– pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 
– inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku budowy zakończenia robót 
betonowych na podstawie wyników badań, inwentaryzacji geodezyjnej i spełnieniu innych warunków 
dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej uwzględnia: 
– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  
– wykonanie i uzgodnienie projektów technologicznych,  
– opracowanie recept, 
– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
– ułożenie gładkich wkładek szalunkowych z PCV, 
– oczyszczenie deskowania, 
– przygotowanie i transport mieszanki, 
– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem,  
– pobranie i przechowywanie próbek betonu do badań laboratoryjnych, 
– przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych, 
– wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 
– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów jak również osadzenie potrzebnych 

zakotwień, marek, rur osłonowych itp., 
– wykonanie dodatkowych zabiegów technologicznych w przypadku prowadzenia robót betonowych 

w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, 
– pielęgnację świeżego betonu, 
– rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,  
– wykończenie powierzchni betonu po rozformowaniu, 
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy materiałów, 
– wykonanie badań i pomiarów,  
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4. Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. Część 2. 

Reguły ogólne i reguły dla mostów. 
PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2. Mosty z betonu. Obliczanie 

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

i badania. 
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PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2. Ocena zgodności.. 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Część 3. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Część 6. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania.. 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4. Oznaczanie kształtu ziarn. 

Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 

nasypowej i jamistości. 
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5. Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
PN-EN-1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6. Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Część 1. Oznaczanie mrozoodporności. 
PN-B-06714-00:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714-13:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-06714-40:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie. 
PN-EN 1744-1+A1:2013 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1. Analiza chemiczna. 
PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2. Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 
PN-EN 480-1+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2. Oznaczanie 

czasu wiązania. 
PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4. Oznaczanie ilości 

cieczy wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5. Oznaczanie 

absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6. Analiza 

w podczerwieni. 
PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 8. Oznaczanie 

umownej zawartości suchej substancji. 
PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10. Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-11:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 11. Oznaczanie 

charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie. 
PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12. Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach. 
PN-EN 480-14:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 14. Oznaczanie 

podatności korozyjnej stali zbrojeniowej w betonie za pomocą potencjostatycznego 
badania elektrochemicznego. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12504-2:2013 Badania betonu w konstrukcjach. Część 2. Badanie nieniszczące. Oznaczanie liczby 

odbicia. 
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PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Część 4. Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej.. 
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
BN-6731-08:88 Cement. Transport i przechowywanie. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Id-2. Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych PKP – Zarządzenie Zarządu PKP PLK SA 

nr 29 z dnia 05.10.2005. 
– Standardy techniczne. Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do 

prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem). 
Tom III. Kolejowe obiekty inżynieryjne. CNTK, Warszawa 2009. 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 
735). 

– Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach 
mostowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998. 

– Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów 
mostowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998. 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem i ułożeniem betonu niekonstrukcyjnego w obiektach inżynieryjnych 
realizowanych w ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej 
nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i ułożeniem 
betonów niekonstrukcyjnych klasy B20 (C16/20) i niższych klas bez deskowania ewentualnie w deskowaniu, 
jako betonów podkładowych, wypełniających itp.  
ST dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie robót związanych z: 
– wykonaniem mieszanki betonowej, 
– transportem mieszanki na budowę, 
– wykonaniem ewentualnych deskowań, 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacją betonu, 
– rozmieszczeniem elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję, takich jak: kanały, wpusty, sączki, 

kotwy, rury osłonowe na instalacje obce, studzienki kablowe, rewizyjne itp.). 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Materiały do wykonania robót 
Beton klasy B20 (C20/25) wg PN-EN 206-1 (z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie). Wymagania materiałowe dotyczące betonu omówione zostały w ST M.04.01.01. 
Wytrzymałość betonu zgodna z ST M.04.01.01. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wg ST M.04.01.01. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wg ST M.04.01.01. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. Przed przystąpieniem do układania betonu, 
należy sprawdzić poprawność wykonania podłoża oraz poprawność deskowania. Podłoże winno być równe, 
czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły, z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg dokumentacji projektowej. 
Pozostałe wymagania dotyczące robót wg ST M.04.01.01. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie przygotowania podłoża, kontrolę grubości układanej mieszanki 
betonowej, badanie wytrzymałości betonu oraz sprawdzenie wymiarów i rzędnych powierzchni betonu. 
Sprawdzenie przygotowania podłoża gruntowego polega na kontroli równości podłoża, zgodności 
charakterystycznych rzędnych z dokumentacją projektową, sprawdzeniu zgodności rodzaju i stanu gruntu 
z przyjętym w dokumentacji projektowej oraz badaniu jego zagęszczenia. 
Zasady kontroli pozostałych elementów wg ST M.04.01.01. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 ułożonego betonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz końcowego wg ST-0 „Wymagania 
ogólne” oraz ST M.04.01.01.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej uwzględnia: 
– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie i uzgodnienie projektów technologicznych,  
– opracowanie recept, 
– wyrównanie podłoża, 
– wykonanie ewentualnych deskowań, 
– przygotowanie i transport mieszanki, 
– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, 
– pielęgnację świeżego betonu, 
– rozebranie deskowań,  
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy materiałów,  
– wykonanie badań i pomiarów,  
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wg ST M.04.01.01. 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem elementów żelbetowych prefabrykowanych systemu „P” w ramach zadania 
"02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja 
Stabłowicka. 

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

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z dostarczeniem i montażem 
prefabrykowanych elementów żelbetowych typowych kolejowych przepustów ramowych systemu „P”. 
Prefabrykaty powinny być wykonane w wytwórni zgodnie ze specyfikacją wytwórcy opracowaną dla danego 
typu prefabrykatu.  
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje, prefabrykat powinien zawierać również wykształconą półkę dla 
zwierząt. Pozostałe wymagania w zakresie przygotowania półek do migracji zwierząt zgodnie ze specyfikacją 
M.14.00.07. 

2.1. Nazwy i kody robót 
CPV 45221111-3  Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 
CPV 45221112-0  Roboty budowlane w zakresie mostów kolejowych 

2.2. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w 
części OO - wymagania ogólne. 
Przepust – obiekt inżynieryjny umożliwiający przeprowadzenie linii kolejowej nad przeszkodami o szerokości w 
świetle pojedynczego otworu nie przekraczającej 3,00 m. 
System „P” – system prefabrykowanych przepustów ramowych kolejowych, opracowany i wdrożony przez 
Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego. 
Pozostałe określenia zgodnie z ST M.04.02.02. 

3. MATERIAŁY 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części OO - wymagania 
ogólne. 

3.2. Materiały do wykonania robót 
Typowe elementy żelbetowe prefabrykowane, zgodne z katalogiem CBP-BBK „Projekt typowy. System P”. W 
skład systemu wchodzą: 
– element przelotu, 
– skrzydełka, 
– oczepy, 
– fundamenty. 
Każdy prefabrykat powinien być w sposób widoczny i trwały oznakowany. Oznakowanie prefabrykatu powinno 
zawierać: 
– typ prefabrykatu, 
– datę produkcji, 
– rodzaj zbrojenia. 
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4. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części OO - wymagania ogólne.  
Sprzęt zgodny z ST M.04.02.02, o parametrach dostosowanych do gabarytów i ciężaru montowanych 
elementów.  

5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części OO - wymagania ogólne. 
Wg ST M.04.02.02. Zaleca się transport i składowanie prefabrykatów w pozycji montażowej. 
 Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części OO - wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie  warunki, w jakich będą one wykonywane. Dokumentacja ta powinna zawierać PZJ, projekt 
konstrukcji tymczasowych podpór i innych obiektów pomocniczych oraz projekt organizacji montażu wraz 
z uzasadnieniem dobranego sprzętu montażowego (dobór udźwigu i wysięgu dźwigu montażowego do ciężaru, 
ewentualnie trawersy i położenia prefabrykatu). 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować następujące tymczasowe obiekty pomocnicze: 
– drogi dojazdowe o nawierzchni równej i utwardzonej, 
– drogi montażowe wzdłuż całego obiektu, 
– place montażowe, 
– składowiska prefabrykatów (możliwie jak najbliżej miejsca późniejszego montażu). 

5.2. Montaż prefabrykatów 
Montaż prefabrykatów powinien się odbywać zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym przez 
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do montażu należy ocenić stan techniczny 
prefabrykatu.  
Prefabrykaty montuje się na wcześniej wykonanym podłożu z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 100 
kg/m3 (w przypadku zastosowania fundamentów prefabrykowanych) lub na fundamencie betonowym, 
monolitycznym, jeżeli taki został przewidziany w dokumentacji projektowej. 
Celem uniknięcia deformacji niwelety przepustu w wyniku osiadania fundament należy wykonać z 
podniesieniem wykonawczym, określonym w dokumentacji projektowej, lub w razie braku takich uregulowań w 
projekcie typowym przepustu. Wzniesienie montażowe przepustu ma na długości obiektu kształt krzywoliniowy, 
z maksimum krzywej w osi międzytorza.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części OO - wymagania ogólne. 
Wg ST M.04.02.02. 
Suma odchyłek ustawienia pojedynczych prefabrykatów nie może przekraczać 1% całkowitej długości 
przepustu (nie dotyczy parametrów ujętych w pozwoleniu wodnoprawnym). 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części OO - wymagania ogólne. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m długości przelotu dla konstrukcji przepustu i 1 szt. dla głowicy wlotowej lub 
wylotowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części OO - wymagania ogólne. 
Wg ST M.04.02.02. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części OO - wymagania ogólne. 

9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
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– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie projektów rusztowań i innych konstrukcji pomocniczych, 
– wykonanie projektu technologicznego montażu prefabrykatów, 
– koszt opracowania projektu organizacji i harmonogramu robót, 
– koszt prefabrykatu,  
– transport na budowę i składowanie, 
– wykonanie i rozbiórkę tymczasowych obiektów pomocniczych, 
– montaż przepustu i głowic wlotowej i wylotowej, 
– wykonanie połączeń montażowych, 
– wykonanie niezbędnych pomiarów, 
– likwidację skutków montażu i rekultywację terenu, 
– koszt badań, 
– koszt uzgodnień z administratorem przeszkody, 
– konieczne roboty towarzyszące 
a także wszystkie inne roboty wyżej nie wymienione, niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-EN 14844+A2:2012 Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe. 
PN-EN 15258:2009   Prefabrykaty z betonu. Elementy ścian oporowych. 
Pozostałe normy wg ST M.04.02.02. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Katalog Projekt typowy. System P. opracowany w 1992 roku przez Centralne Biuro Projektowo-Badawcze 

Budownictwa Kolejowego, ul. Hoża 63/65, 00-681 Warszawa, nr umowy TM-92041-01 TM. 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem dźwigarów prefabrykowanych sprężonych przęseł drogowych obiektów 
inżynierskich, realizowanych w ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu 
drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z dostarczeniem i montażem 
prefabrykowanych belek sprężonych strunobetonowych typu T według rozwiązania katalogowego MOSTY 
ŁÓDŹ SA w konstrukcjach nośnych drogowych obiektów mostowych: 
– typu T 18A z betonu klasy B45 (C35/45) W8 F150,  
– typu T 21A z betonu klasy B45 (C35/45) W8 F150, 
– typu T 24A z betonu klasy B45 (C35/45) W8 F150, 
– typu T 27A z betonu klasy B45 (C35/45) W8 F150. 
Prefabrykaty powinny być wykonane w wytwórni zgodnie ze specyfikacją wytwórcy opracowaną dla danego 
typu prefabrykatu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Element prefabrykowany – element z betonu formowany i dojrzewający poza miejscem ostatecznego 
wbudowania. 
Cięgna sprężające – druty, sploty, liny lub pręty pojedyncze oraz ich wiązki ze stali o wysokiej wytrzymałości, 
służące do wywołania sił sprężających (ściskających). 
Belka systemu T – belka prefabrykowana strunobetonowa o kształcie litery T, przeznaczona do budowy 
obiektów mostowych drogowych o konstrukcji gęstożebrowej (konstrukcja zespolona przęsła belkowego 
powstaje po wykonaniu na półkach prefabrykatów zestawionych na styk żelbetowej, współpracującej płyty 
pomostowej). 
Pozostałe określenia wg ST M.04.01.01. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w belkach prefabrykowanych w drogowych obiektach inżynierskich 
powinny być spełnione wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
30 maja 2000 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie  (Dz.U. nr 63, poz. 735). 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
 

2.1. Materiały do wykonania robót 
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Prefabrykowane belki powinny być wykonane w wytwórni na podstawie dokumentacji projektowej oraz katalogu 
belek prefabrykowanych strunobetonowych. Nadrzędna jest dokumentacja projektowa.  
Każda belka powinna posiadać atest Wytwórni określający jej parametry wytrzymałościowe, gabaryty oraz 
cechy użytych materiałów. Prawidłowość wykonania każdej belki powinna być potwierdzona w jej karcie 
odbioru.  
Za jakość wykonywanych belek odpowiedzialny jest Wykonawca, który jest zobowiązany do prowadzenia stałej 
i skutecznej kontroli technicznej, oraz do przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie jakości 
materiałów wyjściowych i prawidłowego wykonywania poszczególnych robót. Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do zatwierdzenia wytwórcę prefabrykatów (wytwórnię). Przed przystąpieniem do produkcji 
prefabrykatów, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia Specyfikację Techniczną wykonania 
prefabrykatów w Wytwórni. 
Każdy wyprodukowany prefabrykat podlega ocechowaniu przy odbiorze. Należy go cechować w sposób 
czytelny i trwały w górnej części środnika belki na jednym z końców. Cecha powinna zawierać znak Wytwórni, 
symbol obiektu, numer prefabrykatu.  
Przed przystąpieniem do wbudowania prefabrykatu, Wykonawca przedstawi Inżynierowi atest producenta, 
potwierdzający zgodność z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej. Producent belek musi dysponować 
prawem do wykonywania belek danego typu. 
Ukształtowanie końcówek belek oraz rozmieszczenie otworów dla wprowadzenia wpustów i sączków należy 
wykonać w wytwórni, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Prefabrykaty powinny być wykonywane w wytwórni z betonu klasy B45 spełniającego wymagania ST 
M.04.01.01. Formy stosowane do produkcji elementów prefabrykowanych mogą być wykonane z dowolnych 
materiałów, ale dokładność wykonania formy i jej wytrzymałość muszą zapewniać zachowanie kształtu 
elementów zgodnie z dokumentacją projektową oraz zachowanie tolerancji wykonania. Zacieranie elementów 
po ich wyjęciu z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie elementów powinny być bez szczerb.  
Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykatu określa poniższa tabela. 
Tab. 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykatu. 

Lp. Wada Kryterium dopuszczalności 

1. Rysy otwarte lub pęknięcia niedopuszczalne 

2. Rysy włoskowate (skurczowe, do 0,1 mm 
rozwartości) 
  - poprzeczne 
 
  - podłużne 
  - poprzeczne i podłużne, krzyżujące się 

 
 
na 1/4 długości w 4 miejscach lub 1 rysa na całej 
długości prefabrykatu 
na 1/3 długości w 2 miejscach 
niedopuszczalne 

3. Skupienie cementu, piasku lub kruszywa w 2 miejscach, o łącznej powierzchni nie większej niż 
2% powierzchni 

4. Ciała obce niedopuszczalne 

Dopuszczalne są drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie 
przekracza 3 mm. 
Dostarczane na plac budowy elementy prefabrykowane powinny mieć trwałe oznakowanie zawierające: 
– dane identyfikacyjne producenta, 
– dane identyfikacyjne miejsca produkcji, 
– numer identyfikacyjny wyrobu, 
– datę rozformowania, 
– masę elementu, 
– strzałkę wygięcia. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy robót. Zastosowany sprzęt musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Wykonawca, przy doborze sprzętu montażowego, winien kierować się ciężarem montowanych elementów 
prefabrykowanych, ukształtowaniem i zagospodarowaniem placu budowy, możliwością rozmieszczenia sprzętu 
montażowego oraz układem dróg manewrowych i dojazdowych. 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 
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Do montażu i przeładunku prefabrykatów należy stosować dźwigi samochodowe o udźwigu i wysięgu 
odpowiadającym terenowym warunkom montażu i przeładunku oraz ciężarowi montowanych elementów. 
Odpowiadające tym warunkom dźwigi wymagają utwardzonej powierzchni placu montażowego oraz drogi 
dojazdowej. Do montażu belek konieczne są rusztowania – tymczasowe podpory montażowe, wymagające 
utwardzonego podłoża. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy i podlega akceptacji Inżyniera, 
Prefabrykaty przy transporcie i montażu wolno podnosić tylko za uchwyty wbetonowane na końcach belek. Przy 
składowaniu można podpierać belki tylko w osiach łożysk. Nie wolno podnosić i podpierać belek  w dowolnym 
miejscu oraz przewracać ich na bok gdyż grozi to załamaniem prefabrykatu. 
Prefabrykaty można transportować po rozformowaniu i osiągnięciu co najmniej 80% wytrzymałości projektowej 
jego betonu. Składowanie elementów na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury poniżej 0°C jest 
dopuszczalne tylko po osiągnięciu przez  beton pełnej mrozoodporności. Podczas składowania należy 
przestrzegać następujących warunków: 
– belka ma być podparta na krawędziakach drewnianych w odległości  17 cm od końców, na podporach 

montażowych, powinna być ustawiona w pozycji poziomej, 
– niedopuszczalne jest ustawienie belki w pozycji pochyłej poprzecznie (w sposób odmienny od podanego w 

dokumentacji projektowej) z powodu możliwości przewrócenia i zniszczenia belki, 
– belki należy zabezpieczyć przed przewróceniem, 
– w miejscu podparcia dolna  płaszczyzna  stopki  powinna  przylegać do krawędziaka drewnianego na całej 

szerokości, 
– należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wystającego zbrojenia przed odgięciem, 
– podczas przestawiania belek, ich transportu i ponownego ustawiania niedopuszczalne są uderzenia 

i wstrząsy, mogące spowodować mechaniczne uszkodzenia krawędzi betonu i betonu wokół wystających 
prętów zbrojeniowych, 

– podczas przenoszenia prefabrykat powinien być zawieszany na wystających z niego hakach 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

– prefabrykaty nie powinny być składowane dłużej niż 90 dni od momentu produkcji do momentu 
wbudowania (chyba, że dokumentacja projektowa podaje inaczej), 

– belki powinny być składowane w warunkach wysokiej wilgotności względnej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie  warunki, w jakich będą one wykonywane. Dokumentacja ta powinna zawierać PZJ, projekt 
konstrukcji tymczasowych podpór i innych obiektów pomocniczych oraz projekt organizacji montażu wraz 
z uzasadnieniem dobranego sprzętu montażowego (dobór udźwigu i wysięgu dźwigu montażowego do ciężaru, 
ewentualnie trawersy i położenia prefabrykatu). 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować następujące tymczasowe obiekty pomocnicze: 
– drogi dojazdowe o nawierzchni równej i utwardzonej, 
– drogi montażowe wzdłuż całego obiektu, 
– place montażowe pod przęsłami, 
– podpory tymczasowe, 
– składowiska belek (możliwie jak najbliżej miejsca późniejszego montażu). 

5.2. Montaż prefabrykatów 
Wymaga się, aby zbrojenie poprzecznic wykonać po wcześniejszym montażu prefabrykatów. W odrębnym 
przypadku Wykonawca opracuje Projekt Technologiczny montażu prefabrykatów, zapewniający ich poprawny 
montaż w wykonanym wyprzedzająco zbrojeniu poprzecznicy i uzgodni rozwiązanie z Inspektorem Nadzoru 
oraz Nadzorem Autorskim. 
Montaż prefabrykatów powinien się odbywać zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym przez 
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do montażu należy ocenić stan techniczny 
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prefabrykatu. Z powierzchni stykających się w zespoleniu z płytą pomostu należy usunąć szkliwo i oczyścić 
powierzchnię styku. Wymaga się, aby okres od dnia wykonania prefabrykatu do momentu zabetonowania płyty 
pomostu, nie przekroczył 90 dni. 
Przy montażu prefabrykatów szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe oparcie belek na podporach 
tymczasowych lub podwalinie oczepu. W przypadku oparcia prefabrykatów na wcześniej wykonanej podwalinie, 
należy ją dodatkowo podeprzeć montażowo, pomiędzy stałymi punktami oparć na łożyskach. Podpory 
montażowe można usunąć po zespoleniu przęsła i uzyskaniu przez beton pełnej wytrzymałości. 
Poszczególne belki należy układać w rozstawie względem siebie zgodnym z dokumentacją projektową. Należy 
przestrzegać przewidzianych w dokumentacji tolerancji i wymiarów. Belki w przęśle należy dobierać strzałkami 
pionowymi i krzywiznami w płaszczyźnie poziomej. 
Sposób uszczelnienia styków Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inżynierowi. Przed przystąpieniem do 
betonowania nadbetonu powierzchnie belek stykające się z nowym betonem, jak również powierzchnie 
deskowania należy starannie zwilżyć wodą.  
Konstrukcja ustroju niosącego obiektu składa się z prefabrykatów układanych na podparciu, zazwyczaj z 1 cm 
przerwą między belkami (w przypadkach odmiennych wielkość przerwy określa dokumentacja projektowa). 
Przerwę między stopkami (półkami) belek należy zabezpieczyć przed wyciekaniem betonu przez zastosowanie 
wkładek z gumowego węża, drewnianych listew lub innych materiałów. Belki w przęśle układa się w położeniu 
pionowym, z zachowaniem spadku poprzecznego dostosowanego do spadku jezdni. W osi odwodnienia należy 
pozostawić prześwit między belkami, zgodnie z dokumentacją projektową celem umieszczenia kolektora oraz 
sączków odwadniających, ewentualnie zastosować specjalnie przygotowane belki z otworami w półce górnej. 
W przypadku belek z otworami konieczne jest ścisłe przestrzeganie kierunku wbudowania belek, określonego w 
dokumentacji projektowej, tak by lokalizacja otworów odpowiadała lokalizacji wpustów. 
Dla uzyskania należytego powiązania betonu wypełniającego z betonem prefabrykatów należy powierzchnię 
prefabrykatów dokładnie oczyścić, zwilżyć wodą i zabetonować po usunięciu (wydmuchaniu) wolnej wody. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Program badań obejmuje badania w czasie budowy i ewentualne badania pomocnicze. Do badań w czasie 
budowy zalicza się: 
a) sprawdzenie dokumentów dotyczących materiałów, 
b) sprawdzenie konstrukcji tymczasowych i pomocniczych, 
c) sprawdzenie warunków transportu i składowania elementów prefabrykowanych, 
d) sprawdzenie elementów prefabrykowanych, 
e) sprawdzenie montażu prefabrykatów. 
Badania dodatkowe wykonuje się, gdy sprawdzenie wg p. a lub d dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

6.1. Badania w czasie budowy 

6.1.1. Sprawdzenie dokumentów dotyczących materiałów 
Polega na kontroli rodzaju i gatunku materiałów (atesty, protokóły odbioru itp.), stwierdzeniu zgodności 
z normami przedmiotowymi, dokumentacją projektową oraz katalogiem belek strunobetonowych.  

6.1.2. Sprawdzenie konstrukcji tymczasowych i pomocniczych 
Sprawdzenie konstrukcji tymczasowych i pomocniczych polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych 
konstrukcji z dokumentacją technologiczną zatwierdzoną przez Inżyniera.  

6.1.3. Sprawdzenie warunków transportu i składowania 
Badanie polega na sprawdzeniu zgodności z zasadami przyjętymi w niniejszej ST. 

6.1.4. Sprawdzenie elementów prefabrykowanych 
Sprawdza się: 
a) wygląd zewnętrzny, kształt i wymiary prefabrykatów, 
b) ocechowanie belki, 
c) zgodność parametrów belki podanych w ateście Wytwórni z wymaganiami dokumentacji projektowej 

i katalogu belek strunobetonowych.  Atest Wytwórni (zaświadczenie o jakości) musi zawierać: 

 datę wystawienia, 

 nazwę i adres producenta, 
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 wykaz cech elementów objętych atestem:  
– charakterystykę drutu stali sprężającej (nazwę wytwórni, klasę, średnicę i wytrzymałość na 

rozciąganie itp.), dane dotyczące cięgien sprężających (nazwę wytwórni, numer 
zamówienia, oznaczenie, datę wykonania liny, wartość siły zrywającej linę  itp.), 

– charakterystykę betonu użytego do produkcji prefabrykatu, 
– datę rozformowania, uzyskaną siłę sprężającą, strzałkę podniesienia, 

 krótki opis przeprowadzonych badań elementów z wynikami, 

 podpisy osób przeprowadzających badania, 
W trakcie odbioru Inżynier może zażądać przekazanie kopii wyników badań ustalonych dla wykonania belek w 
Wytwórni oraz kopii kart sprężania odbieranych belek. 
Powierzchnia elementów prefabrykowanych powinna być gładka, a nierówności oraz ubytki nie powinny 
przekraczać poniżej podanych odchyłek. Pęknięcia i rysy na powierzchni elementów z betonu sprężonego są 
niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe w elementach żelbetowych są dopuszczalne pod 
warunkiem spełnienia wymagań zestawionych w tabeli 1. Pustki, raki i wykruszyny w elementach 
prefabrykowanych są dopuszczalne w granicach podanych w PN-S-10042 i PN-S-10040 dla elementów 
żelbetowych. Należy sprawdzić czy pręty przeznaczone do zespolenia z nadbetonem są wyprostowane 
i oczyszczone. 
Wytrzymałość betonu w prefabrykatach powinna odpowiadać założonej w dokumentacji projektowej klasie 
betonu. Beton prefabrykatów musi spełniać wymagania ST M.04.01.01. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny być zgodne z podanymi wartościami (pomiar przy 
odbiorze prefabrykatu): 
– +0,5% i -0,2% w odniesieniu do wysokości dźwigara, lecz nie więcej niż 5 mm, 
– +0,4% i -0,2% w odniesieniu do szerokości dźwigara, lecz nie więcej niż 3 mm, 
– odchylenie od prostoliniowości dźwigara w płaszczyźnie pionowej może wynosić w górę 0,08% (lecz nie 

więcej niż 25 mm) i 0% w dół, 

– odchylenie od prostoliniowości dźwigara w płaszczyźnie poziomej może wynosić 0,1% długości dźwigara, 
lecz nie więcej niż 40 mm. 

6.1.5. Sprawdzenie montażu prefabrykatów 
Sprawdzenie należy wykonać powszechnie przyjętymi metodami pomiarów geodezyjnych, przy czym 
dopuszczalne błędy pomiarów nie mogą przekraczać: 
– dla pomiarów niwelacyjnych  1 mm, 
– dla pomiarów liniowych   0,1%. 
Oprócz pomiarów usytuowania belek należy wykonać pomiar strzałek podniesienia belek w momencie ich 
montażu i tuż po zabetonowaniu płyty pomostu.  
Należy kontrolować zgodność montażu prefabrykatów z Projektem organizacji montażu (opracowanym przez 
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera).  
Przy montażu belek szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe oparcie belek na tymczasowych 
podporach pośrednich. Należy sprawdzić stabilność i rozstaw ustawionych belek. Dopuszczalne odchyłki 
ustawienia belek w stosunku do Dokumentacji Projektowej:   
– przesunięcie elementu w pionie w przęśle   ± 10 mm, 
– przesunięcie elementu w pionie na podporze  ± 10 mm, 
– przesunięcie elementu w poziomie  ± 5 mm. 
Różnice strzałek krzywizny dźwigarów głównych, montowanych w tym samym przęśle, mierzone 
w płaszczyźnie pionowej, nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyłek przesunięcia w pionie.  
Należy sprawdzić czy wierzch płytek zakrywających szczeliny między dźwigarami i związane z nimi 
uszczelnienia nie wystają ponad górne powierzchnie prefabrykatów więcej niż o 4 mm – mierząc łatą między 
belkami podpierającymi płytki. Ewentualną wadę należy usunąć przed przystąpieniem do montażu zbrojenia. 

6.2. Ocena wyników badań 
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań należy ustalić, czy konstrukcja mostowa wykonana jest 
zgodnie z niniejszą ST. W szczególności należy ustalić: 
– czy stwierdzenie odchyłki od dokumentacji projektowej przekraczają wartości dopuszczalne, 
– rodzaje i liczbę usterek oraz możliwości ich usunięcia, 
– wpływ stwierdzonych odchyłek i usterek na użytkową wartość obiektu. 
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W przypadku gdy chociaż jeden wynik badania wykaże niezgodność z wymaganiami, całość lub część robót 
należy uznać za niezgodne z ST. Roboty wykonane niezgodnie z ST nie mogą być przyjęte. W przypadku  
takim sposób dalszego postępowania należy ustalić komisyjnie. Wyniki badań wraz z ich oceną powinny zostać 
ujęte w formie protokołu 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 szt. wbudowanego prefabrykatu betonowego sprężonego danego typu i o określonej 
masie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Należy dokonać: 
– oceny zgodności informacji zawartych w atestach wytwórni z dokumentacją projektową i dokumentacją 

roboczą, 
– pomiaru strzałek wygięcia przed montażem,  
– sprawdzenia wymiarów geometrycznych, 
– sprawdzenie warunków transportu i składowania prefabrykatów, 
– sprawdzenia konstrukcji podpór tymczasowych i obiektów pomocniczych, 
– odbioru montażu prefabrykatów wraz z uszczelnieniem. 
Odbiór następuje na podstawie protokołów z badań i prób przeprowadzonych wg p. 6 niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonania robót obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie projektów rusztowań i innych konstrukcji pomocniczych, 
– wykonanie projektu technologicznego montażu prefabrykatów, 
– koszt opracowania projektu organizacji i harmonogramu robót, 
– koszt prefabrykatu, w tym zaadaptowanie belek zgodnie z dokumentacją projektową oraz przygotowanie 

w konstrukcji otworów dla odwodnienia obiektu, 
– transport na budowę i składowanie, 
– wykonanie i rozbiórkę tymczasowych obiektów pomocniczych, 
– montaż w ustroju niosącym, 
– zakrycie i uszczelnienie styków belek, 
– wykonanie połączeń montażowych, 
– wykonanie niezbędnych pomiarów, 
– likwidację skutków montażu i rekultywację terenu, 
– koszt badań, 
– koszt uzgodnień z administratorem przeszkody, 
– konieczne roboty towarzyszące,  
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 
 

10.1. Normy 
PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 
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PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego 

betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 
735). 

– WP-D. DP 31. Rusztowania dla budowy mostów stalowych, żelbetowych lub z betonu sprężonego. 
Ministerstwo Komunikacji, Warszawa 1967. 

– Katalog Prefabrykowane belki strunobetonowe typu „T”, Łódź 2002 opracowany przez Przedsiębiorstwo 
Robót Mostowych MOSTY ŁÓDŹ SA, ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź. 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem prefabrykatów polimerobetonowych gzymsowych na drogowych obiektach 
inżynierskich realizowanych w ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu 
drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z dostarczeniem i montażem 
prefabrykowanych form (desek) gzymsowych z polimerobetonu, kotwionych w kapach chodnikowych na ustroju 
niosącym i skrzydłach obiektów mostowych oraz mocowanych bezpośrednio do konstrukcji obiektu i obejmują:  
– zakup prefabrykatów, 
– transport prefabrykatów z miejsca zakupu na plac budowy, 
– przygotowanie prefabrykatów do montażu, 
– montaż prefabrykatów ze środka transportowego lub, ze względów organizacyjnych, z miejsca składowania 

na budowie,  
– regulację położenia prefabrykatów dla zachowania projektowanej linii gzymsu, 
– ostateczne przytwierdzenie prefabrykatów w przypadku montażu bezpośrednio do konstrukcji, 
– uszczelnienie styków prefabrykatów i styku między prefabrykatem a konstrukcją w przypadku 

prefabrykatów kotwionych w kapach chodnikowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Prefabrykat z betonu polimerowego – element z betonu polimerowego wykonany w formie, poza miejscem 
i przed czasem wbudowania go, bez względu na to, czy został wykonany na placu budowy czy w wytwórni 
stałej. 
Beton polimerowy (polimerobeton) – tworzywo kompozytowe, w którym spoiwem jest żywica syntetyczna z 
układem utwardzającym, a wypełniaczem mieszanka piaskowo-żwirowa i mączka kwarcowa.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Beton polimerowy (polimerobeton) 
Wymagania dla polimerobetonu zestawiono w tablicy nr 1. 

Tab. 1. Wymagania dla polimerobetonu. 

Lp. Właściwości Jednostka Wymagania 

1. Wytrzymałość gwarantowana na ściskanie  MPa  80 

2. Wytrzymałość gwarantowana na rozciąganie przy zginaniu  MPa  25 

3. Nasiąkliwość  %   0,25 
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Lp. Właściwości Jednostka Wymagania 

4. Stopień mrozoodporności   F150 

5. Porowatość %  9 

6. Twardość wg Brinell’a MPa  160 

7. Ścieralność na tarczy Boehme’go cm 0,10 ÷ 0,30 

 

2.2. Deski (kształtki) prefabrykowane z polimerobetonu 
Deski (kształtki) gzymsowe z polimerobetonu powinny być wykonane w wytwórni na podstawie dokumentacji 
roboczej opracowanej przez Wykonawcę oraz uzgodnionej z Inżynierem. Przed wykonaniem prefabrykatów 
należy wykonać projekt roboczy prefabrykatów, dostosowując długości nietypowych prefabrykatów do długości 
elementów konstrukcyjnych obiektów. Każdy prefabrykat powinien posiadać deklarację zgodności wydaną 
przez wytwórnię, określający jego parametry wytrzymałościowe, gabaryty oraz cechy użytych materiałów. 
Prawidłowość wykonania każdego prefabrykatu powinna być potwierdzona w jego karcie odbioru. Prefabrykaty 
winny zachować wymiary i kształt przewidziany w dokumentacji projektowej. Poniżej zestawiono wymagania, 
które muszą spełniać elementy z polimerobetonu. 
Tab. 2. Wymagania dla elementów z polimerobetonu. 

Lp. Właściwości Jednostka Wymagania 

1. Odchyłki długości elementów mm < 3 

2. Odchyłki innych niż długość wymiarów elementów mm < 2 

3. Odchyłki prostoliniowości mm < 2 
< 1/500 dług. 

4. Odchyłki skręcenia przekroju mierzone wzajemnym 
przesunięciem odpowiadających sobie punktów przekroju 

mm < 2 
< 1/500 dług. 

5. Równość powierzchni: szczerby i uszkodzenia powierzchni 
elementów polimerobetonowych widocznych po wbudowaniu 

mm < 1 

Za jakość wykonywanych belek odpowiedzialny jest Wykonawca, który jest zobowiązany do prowadzenia stałej 
i skutecznej kontroli technicznej, oraz do przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie jakości 
materiałów wyjściowych i prawidłowego wykonywania poszczególnych robót. Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do zatwierdzenia wytwórcę prefabrykatów. Przed przystąpieniem do produkcji prefabrykatów, 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia Specyfikację Techniczną wykonania prefabrykatów 
w wytwórni. 
Każdy wyprodukowany prefabrykat podlega ocechowaniu przy odbiorze. Należy go cechować w sposób 
czytelny i trwały, w górnej części prefabrykatu, na jednym z końców. Cecha powinna zawierać znak wytwórni, 
symbol obiektu, numer prefabrykatu.  

2.3. Uszczelnienie 
Do wypełniania spoin pionowych między elementami gzymsowymi można stosować masę silikonową lub 
niskoskurczową masę PC lub PCC. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Rodzaj sprzętu, maszyn i urządzeń pozostawia się do uznania Wykonawcy. Wybrany sprzęt podlega akceptacji 
Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

4.1. Transport i składowanie desek gzymsowych 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do montażu gzymsu powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny. Prefabrykaty gzymsu mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportowymi. Załadunku i wyładunku prefabrykatów należy dokonywać za pomocą dźwigów lub 
przenoszenia ręcznego. Elementy należy pakować na paletach drewnianych i wiązać taśmą stalową. 
Prefabrykaty można przewozić tylko na paletach. Palety można układać wyłącznie obok siebie. Rozładunek 
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prefabrykatów może odbywać się jedynie w jednostce transportowej, za którą uważa się jedną paletę. 
Rozładunek najlepiej prowadzić przy użyciu wózków widłowych samojezdnych. Pojedyncze prefabrykaty można 
podnosić jedynie za specjalne pręty montażowe. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Dokumentacja ta powinna zawierać PZJ, projekt 
konstrukcji tymczasowych i pomocniczych oraz projekt organizacji montażu wraz z uzasadnieniem dobranego 
sprzętu montażowego (dobór udźwigu i wysięgu dźwigu montażowego do ciężaru i położenia prefabrykatu).  
Prefabrykaty gzymsowe zabudowy chodnikowej są elementem wykończeniowym i stanowią jednocześnie 
deskowanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą regulację i zastabilizowanie prefabrykatu przed 
betonowaniem kapy. Po wykonaniu ustroju nośnego i ułożeniu izolacji pomostu ustawia się prefabrykaty 
gzymsowe, łącząc pręty wystające z prefabrykatów ze zbrojeniem kapy, a następnie betonuje kapę 
chodnikową. W miejscach mocowania słupów oświetleniowych montuje się prefabrykaty o kształcie 
dostosowanym indywidualnie do wykonania mocowania słupów.  
Prefabrykaty gzymsowe wykonuje się na całej długości obiektu, w przypadku obiektu ze skrzydłami 
równoległymi także na skrzydłach. Kapy chodnikowe na skrzydłach wykonywane są bezpośrednio na skrzydle 
(bez przekładki z izolacji), część kapy, wystająca poza obrys skrzydła, układana jest na betonie podkładowym, 
stanowiącym równocześnie ławę pod krawężnik. Układ styków profili gzymsowych musi pokrywać się z 
dylatacjami skrzydeł, o ile takie są przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Pomiędzy końcem wspornika chodnikowego, a prefabrykatem wykonać należy uszczelnienie materiałem trwale 
plastycznym. Uszczelnienie między sąsiednimi prefabrykatami (na wysokości kapy chodnikowej) należy 
wykonać spoiwem plastycznym (specjalna masa trwale plastyczna). 
W przypadku montażu prefabrykatów bezpośrednio do stalowej konstrukcji przęsła prefabrykaty zamiast 
wypuszczonych pętli zbrojeniowych kotwiących winny posiadać osadzone w wytwórni śruby do ich 
przytwierdzenia.  
Prefabrykaty powinny być wykonane w wytwórni na podstawie projektu roboczego profili gzymsowych 
(uwzględniającego ewentualne wsporniki pod słupy latarni, elementy zamykające o niestandardowej długości, 
rozmieszczenie śrub mocujących deski gzymsowe do konstrukcji wspornika), opracowanego przez Wykonawcę 
i zatwierdzonego przez Inżyniera. Wymiary desek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Każdy 
prefabrykat powinien posiadać atest wytwórni określający jego parametry wytrzymałościowe, gabaryty oraz 
cechy użytych materiałów. Prawidłowość wykonania każdego prefabrykatu powinna być potwierdzona w jego 
karcie odbioru. Każdy wyprodukowany prefabrykat podlega ocechowaniu przy odbiorze. Należy go cechować w 
sposób czytelny i trwały w górnej części prefabrykatu na jednym z końców. Cecha powinna zawierać znak 
wytwórni, symbol obiektu oraz numer prefabrykatu.  
Za jakość wykonywanych prefabrykatów odpowiedzialny jest Wykonawca, który jest zobowiązany do 
prowadzenia stałej i skutecznej kontroli technicznej oraz do przestrzegania przepisów obowiązujących w 
zakresie jakości materiałów wyjściowych i prawidłowego wykonywania poszczególnych robót. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia wytwórcę prefabrykatów (wytwórnię). Przed przystąpieniem do 
produkcji prefabrykatów, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia Specyfikację Techniczną 
wykonania prefabrykatów w wytwórni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Program badań obejmuje badania w czasie budowy i ewentualne badania pomocnicze. Do badań w czasie 
budowy zalicza się: 
– sprawdzenie dokumentów dotyczących materiałów, 
– sprawdzenie konstrukcji tymczasowych i pomocniczych, 
– sprawdzenie warunków transportu i składowania elementów prefabrykowanych, 
– sprawdzenie elementów prefabrykowanych, 
– sprawdzenie montażu prefabrykatów. 
Badania dodatkowe obejmują: 
– badanie cech wytrzymałościowych polimerobetonu wg Instrukcji ITB nr 194,  
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– badanie nasiąkliwości wg PN-EN 13755, 
– badanie odporności na zamrażanie wg PN-EN 12371, 
– badanie ścieralności na tarczy Boehme’go wg PN-EN 14157, 
– badanie na uderzenie wg PN-B-04115. 

6.1. Opis badań w czasie budowy 

6.1.1. Sprawdzenie dokumentów dotyczących materiałów  
Polega na kontroli rodzaju i gatunku materiałów z dokumentacji (atesty, protokóły odbioru itp.): stwierdzeniu 
zgodności z normami przedmiotowymi, Dokumentacją Projektową.  

6.1.2. Sprawdzenie konstrukcji tymczasowych i pomocniczych. 
Polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych konstrukcji z projektami uzgodnionymi przez Inżyniera. 

6.1.3. Sprawdzenie warunków transportu i składowania  
Polega na sprawdzeniu zgodności z zasadami przyjętymi w niniejszej Specyfikacji. 

6.1.4. Sprawdzenie elementów prefabrykowanych  
Badanie polega na:  
– sprawdzeniu ogólnego wyglądu prefabrykatu i stanu prefabrykatu,  
– sprawdzeniu kształtu i wymiarów prefabrykatu, 
– sprawdzeniu ocechowania prefabrykatów. 
W trakcie odbioru Inżynier może zażądać przekazania kopii wyników badań ustalonych dla wykonania 
prefabrykatów w Wytwórni.  

6.1.5. Sprawdzenie montażu prefabrykatów  
Sprawdzenie należy wykonać powszechnie przyjętymi metodami pomiarów geodezyjnych, przy czym 
dopuszczalne błędy pomiarów nie mogą przekraczać: 

– dla pomiarów niwelacyjnych 1 mm, 

– dla pomiarów liniowych 0,1%. 
Należy sprawdzić zgodność montażu prefabrykatów z projektem organizacji montażu (opracowanym przez 
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera). Należy sprawdzić stabilność, rozstaw i zachowanie liniowości 
ustawionych prefabrykatów. Dopuszczalne odchyłki ustawienia prefabrykatów w stosunku do dokumentacji 
projektowej: 
– przesunięcie elementu w pionie ± 1 mm, 
– przesunięcie elementu w poziomie ± 1 mm. 

6.2. Badania dodatkowe  
Badanie pełne elementów z polimerobetonu należy przeprowadzać:  
– przy zmianie technologii wytwarzania polimerobetonu lub zmianie komponentów,  
– przynajmniej raz na dwa lata.  
Skład i liczność partii – w skład partii wchodzą elementy jednego typu. Liczność partii nie powinna przekraczać 
25 sztuk.  
Pobieranie próbek – próbki pierwotne z partii elementów z polimerobetonu należy pobrać losowo wg PN-N-
03010 – przy wykorzystaniu tablicy liczb losowych zawartej w tej normie. Należy sporządzić protokół pobierania 
próbek.  
Liczność próbki – liczba elementów z polimerobetonu w próbce wynika z przyjętego poziomu kontroli S-3 i 
akceptowanego poziomu jakości AQL = 4% wg PN-ISO 2859-1.  
Ocena partii – partię elementów z polimerobetonu należy uznać za zgodną z wymaganiami, jeżeli liczba 
elementów niedobrych w próbce nie przekracza liczby kwalifikującej określonej wg PN-ISO 2859-1. 

6.3. Ocena wyników badań 
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań należy ustalić, czy konstrukcja prefabrykowana gzymsu 
wykonana jest zgodnie z niniejszą ST. W szczególności należy ustalić: 
– czy stwierdzone odchyłki od dokumentacji projektowej nie przekraczają wartości dopuszczalnych, 
– rodzaje i liczbę usterek oraz możliwości ich usunięcia, 
– wpływ stwierdzonych odchyłek i usterek na użytkową wartość obiektu i jego estetykę. 
W przypadku gdy chociaż jeden wynik badania wykaże niezgodność z wymaganiami, całość lub część robót 
należy uznać za niezgodne z ST. Roboty wykonane niezgodnie z ST nie mogą być przyjęte. W przypadku takim 
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sposób dalszego postępowania należy ustalić komisyjnie. Wyniki badań wraz z ich oceną powinny zostać ujęte 
w formie protokołu 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m zamontowanego prefabrykatu gzymsowego określonego typu (obmiaru dokonuje 
się wg dokumentacji projektowej i weryfikuje pomiarem w terenie).  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Należy dokonać: 
– oceny zgodności informacji zawartych w atestach wytwórni z dokumentacją projektową i dokumentacją 

roboczą, 
– sprawdzenia wymiarów geometrycznych, 
– sprawdzenie warunków transportu i składowania prefabrykatów, 
– sprawdzenia konstrukcji podpór tymczasowych i obiektów pomocniczych, 
– odbioru montażu prefabrykatów. 
Odbiór następuje na podstawie protokołów z badań i prób przeprowadzonych wg p. 6 niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
– koszt opracowania projektu organizacji i harmonogram robót, projektu roboczego prefabrykatów, 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– koszt prefabrykatu, w tym wykonanie prefabrykatów nietypowych (wsporniki pod latarnie, elementy 

niepełnowymiarowe), 
– transport na budowę i składowanie, 
– wykonanie i rozbiórkę tymczasowych obiektów pomocniczych, 
– montaż w ustroju kap chodnikowych, 
– wykonanie uszczelnień między wspornikiem a prefabrykatem, 
– zakrycie i uszczelnienie styków, 
– wykonanie niezbędnych pomiarów, 
– likwidację skutków montażu i rekultywację terenu, 
– koszt badań, 
– koszty utylizacji odpadów, 
– konieczne roboty towarzyszące, 
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 
PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
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PN-ISO 2859-1:2003 Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. Część 1. Schematy kontroli 
indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakości (AQL) stosowane do kontroli 
partii za partią. 

PN-EN 13755:2008 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 
atmosferycznym. 

PN-EN 12371:2010 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności. 
PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie. 
PN-B-04115:1967 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie. 
PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego 

betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 
735). 

– WP-D. DP 31. Rusztowania dla budowy mostów stalowych, żelbetowych lub z betonu sprężonego. 
Ministerstwo Komunikacji, Warszawa 1967. 

– Instrukcja ITB nr 194 – Wytyczne badania cech mechanicznych polibetonu na  próbkach wykonanych 
w formach, Warszawa, 1998. 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni betonowych obiektów inżynieryjnych w ramach zadania "02100 - Budowa Osi 
Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy zabezpieczeniu antykorozyjnym 
odsłoniętych powierzchni betonowych barwnymi dyspersjami polimerowymi: 
– powłokami bez zdolności pokrywania zarysowań (powłoki sztywne) – przęsła obiektów sprężonych, 
– powłokami o minimalnej zdolności pokrywania zarysowań – przęsła obiektów żelbetowych, 
– powłokami o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowań (powłoki elastyczne) – dla pozostałych 

zabezpieczanych powierzchni, narażonych na czynniki atmosferyczne (podpory, ściany oporowe itp.)   
oraz bezbarwnymi, przezroczystymi impregnatami do hydrofobizacji betonu i obejmują wszystkie czynności 
niezbędne do wykonania zabezpieczeń, tj. przygotowanie powierzchni oraz właściwe nanoszenie powłok 
ochronnych. ST nie obejmuje napraw powierzchniowych betonu, ujętych w osobnym rozdziale. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Antykorozyjne zabezpieczenie betonu – zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez ograniczenie lub 
wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody na konstrukcję. 
Hydrofobizacja powierzchni – proces polegający na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniałego 
betonu substancjami chemicznymi, powodującymi brak zwilżalności zabezpieczanych powierzchni przez wodę. 
Impregnacja powierzchniowa – proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu środkami 
uszczelniającymi jego pory i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe.  
Powłoka – warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych, nanoszonych na 
odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich. 
Punkt rosy – temperatura betonu, w której przy określonej temperaturze powietrza i wilgotności występuje 
kondesacja pary wodnej w postaci rosy. 
Hydroliza powłoki – rozpad powłoki pod wpływem działania zewnętrznych czynników chemicznych, np. pod 
wpływem alkaliów pochodzących z podłoża. 
Zdolność krycia powłoki – grubość powłoki przy której niewidoczna staje się czarno-biała szachownica 
testowa na której nakładany jest testowany materiał. 
Metoda „pull-off" – metoda badawcza polegająca na pomiarze wytrzymałości betonu na odrywanie, nazywana 
niekiedy także „Bond-Test". Jej istota polega na odrywaniu za pomocą siłownika, przyklejonego do podłoża 
metalowego krążka. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Ogólne wymagania dla materiałów 
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Materiałami stosowanymi przy ochronie betonu wg zasad niniejszej ST mogą być preparaty różnych firm, 
spełniające wymogi zabezpieczeń powierzchniowych konstrukcji betonowych i posiadające aktualne 
świadectwo dopuszczenia do stosowania lub aprobaty techniczne wydane przez IBDiM. Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów wykonanych przez producenta w 
ramach nadzoru wewnętrznego (atesty), sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji, 
data przydatności do użycia) oraz przechowywać materiały w odpowiednich warunkach. Za jakość 
wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 
Właściwości materiałów powinny zagwarantować uzyskanie następujących parametrów powłoki ochronnej 
betonu: 
– redukcję nasiąkliwości powierzchniowej betonu, 
– redukcję wchłaniania substancji szkodliwych, 
– zapewnienie możliwości dyfuzji pary wodnej na zewnątrz i nieprzepuszczalność dla CO2, 
– zwiększenie odporności na działanie soli i mrozu, 
– zapewnienie przenoszenia rys w przypadku powłok elastycznych. 
Zastosowane  materiały muszą być nietoksyczne i nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. 

2.2. Powłoki bez zdolności pokrywania zarysowań (sztywne) 
Cienkowarstwowe powłoki o grubości do 0,3 mm, wykonane dyspersjami polimerowymi, kopolimerami, 
poliuretanami, żywicami akrylowymi lub wodnymi emulsjami żywic epoksydowych, spełniające wymagania: 
– brak zdolności do pokrywania zarysowań, 

– względny opór dyfuzji dla CO2 SD CO2  50 m oporu dyfuzji słupa powietrza, 

– względny opór dyfuzji dla pary wodnej  SD H2O    4 m oporu dyfuzji słupa powietrza, 

– wytrzymałość na odrywanie od podłoża wartość średnia    0,8 MPa, 

wartość minimalna   0,5 MPa. 

2.3. Powłoki z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań  
Powłoki o grubości powyżej 0,3 mm, wykonane dyspersjami polimerowymi lub grubości powyżej 1,0 mm, 
wykonane mieszankami cementowymi modyfikowanymi polimerami, spełniające wymagania: 
– zdolność pokrywania rys o rozwartości do 0,15 mm, 

– względny opór dyfuzji dla CO2 SD CO2  50 m oporu dyfuzji słupa powietrza, 

– względny opór dyfuzji dla pary wodnej  SD H2O    4 m oporu dyfuzji słupa powietrza, 

– wytrzymałość na odrywanie od podłoża wartość średnia    1,0 MPa, 

wartość minimalna   0,6 MPa. 

2.4. Powłoki z podwyższoną  zdolnością pokrywania zarysowań 
Powłoki o grubości powyżej 1,0 mm, wykonane z barwnych elastycznych dyspersji wodnych, spełniające 
wymagania: 
– zdolność pokrywania rys o rozwartości od 0,15 mm do 0,3 mm, 

– względny opór dyfuzji dla CO2 SD CO2  50 m oporu dyfuzji słupa powietrza, 

– względny opór dyfuzji dla pary wodnej  SD H2O    4 m oporu dyfuzji słupa powietrza, 

– wytrzymałość na odrywanie od podłoża wartość średnia    1,3 MPa, 

wartość minimalna   0,8 MPa. 

2.5. Impregnaty 
Środki do impregnacji betonu powinny spełniać następujące wymagania: 
– wytrzymałość na odrywanie zaimpregnowanej warstwy betonu od podłoża nie powinna być mniejsza niż 

przed impregnacją, 
– nasiąkliwość podłoża betonowego po impregnacji nie powinna przekraczać 1%. 

2.6. Składowanie materiałów 
Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny 
odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. Materiały do 
antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych, fabrycznie zamkniętych 

pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturze nie niższej niż +5C i nie wyższej niż 

+25C (chyba, że producent zaleca inaczej), z dala od otwartego ognia i punktowych źródeł ciepła. Należy 
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przestrzegać okresu składowania podanego przez producenta oraz innych zaleceń zawartych w kartach 
technicznych wyrobów. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego 
przez Inżyniera, przeznaczonego do realizacji robót zgodnie z założoną technologią. Sprzęt i narzędzia do prac 
związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnić ciągłość prac i uzyskanie  
wymaganej jakości robót.  
Podstawowy sprzęt do wykonania robót: 
– piaskarki lub hydropiaskarki do przygotowania powierzchni betonu, 
– szlifierki kątowe, 
– dmuchawy elektryczne, 
– odkurzacze przemysłowe lub sprężarki z filtrami przeciwwodnymi i przeciwolejowymi, 
– przyrządy do badania wytrzymałości podłoża na odrywanie, 
– termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża, wilgotnościomierze, 
– pojemniki do przygotowywania preparatu, 
– mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednimi końcówkami do mieszania, 
– urządzenie do natrysku hydrodynamicznego, 
– szczotki, pędzle, wałki, szpachle. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie może 
powodować obniżenia ich jakości. Przewóz składników chemicznych i materiałów do antykorozyjnego 
zabezpieczenia betonu powinien się odbywać w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być wykonywane przez 
pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie tych prac. 

5.1. Przygotowanie podłoża 
Proces przygotowania podłoża jest różny w zależności od wieku zabezpieczanej powierzchni. Powierzchnie 
nowe, o ile zostały poprawnie wykonane, wymagają znacznie mniejszych nakładów niż powierzchnie obiektów 
istniejących, remontowanych. W każdym przypadku Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże 
betonowe przez usunięcie niezwiązanych części betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na 
korozję betonu, a także na trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłożem. Sposób oczyszczania 
należy dostosować do przewidywanych materiałów naprawczych zgodnie z ich kartami technicznymi. 
Beton stanowiący podłoże pod hydroizolację powinien być powierzchniowo wyrównany i zwarty. Prawidłowo 
przygotowane podłoże powinno być mocne, lekko szorstkie, suche, pozbawione luźnych i osypujących się 
części oraz mleczka cementowego, wolne od kurzu, zanieczyszczeń i tłuszczu. Ewentualne wady wykończenia 
powierzchni przeznaczonych do izolowania należy usuwać wg specjalnie opracowanych metod, uzgodnionych 
z Inżynierem i autorem projektu. Naprawy powierzchni nie są objęte zakresem niniejszej specyfikacji. 
W przypadku powierzchni nowych, świeżo zabetonowanych, z reguły wystarczające jest usunięcie pozostałości 
mleczka cementowego, odpylenie i ewentualne odtłuszczenie powierzchni oraz wyrównanie (zeszlifowanie) 
drobnych nierówności, powstających np. na styku dwóch elementów szalunkowych. Podobnie, ostre krawędzie 
naroży, należy delikatnie sfazować przez szlifowanie.  Ewentualne rysy skurczowe, występujące w podłożu 
należy zainiektować materiałem zgodnym z przyjętym systemem zabezpieczeń betonu. 
Powierzchnie obiektów istniejących, poddawane renowacji, wymagają znacznie większych nakładów na ich 
przygotowanie. Przygotowanie takich powierzchni obejmuje: 
– skucie zerodowanych, uszkodzonych, odparzonych i zarysowanych powierzchni betonu,  
– oczyszczenie powierzchni materiału polegające na usunięciu: luźnych frakcji materiału, fragmentów 

materiału powierzchniowo zerodowanego, pozostałości mleczka cementowego, pozostałości substancji 
szkodliwych, smarów, tłuszczy, starych powłok ochronnych, porostów i pyłów,  

– czyszczenie metodą strumieniowo-ścierną: piaskowanie, śrutowanie lub hydrodynamicznie,  
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– zmycie pod ciśnieniem,  
– wykonanie ewentualnych napraw powierzchniowych (nie objętych niniejszą ST), 
– zainiektowanie rys materiałem zgodnym z przyjętym systemem zabezpieczeń betonu. 
Wytrzymałość na odrywanie prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego powinna wynosić średnio nie 
mniej niż 1,5 MPa (wartość minimalna powyżej 1,0 MPa). Dla obiektów nowych badania na odrywanie wykonać 
na polecenie Inżyniera (w przypadku wątpliwości co do jakości podłoża). W obiektach remontowanych należy 
wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 50 m2 powierzchni 
oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba to 5 oznaczeń dla jednego obiektu.  
Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania zgodnie z 
wytycznymi stosowania dla materiału powłoki, ale nie może być większa niż 4% dla materiałów stosowanych na 
suche podłoże, dla materiałów stosowanych na mokre podłoże dopuszczalne jest podłoże matowo-wilgotne. 
Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: 

– dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie mniej niż +8C (temperatura podłoża musi być wyższa o 

3 od punktu rosy) i nie więcej niż +30C, 
– dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi nie mniej niż 

+5C i nie więcej niż +25C. 
Bezpośrednio przed nanoszeniem powłoki hydrofobowej należy usunąć przy pomocy odkurzacza 
przemysłowego luźne frakcje i pyły. 

5.2. Wykonanie powłok 
Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta odnośnie metod mieszania, nakładania i pielęgnowania powłok, 
w szczególności odpowiednich temperatur podłoża, otoczenia i materiałów, podanych w kartach technicznych 
oraz powyżej. Zabronione jest wykonywanie powłok przy temperaturach wykraczających poza dopuszczalne 
zakresy, w czasie opadów, intensywnego nasłonecznienia oraz przy wilgotności względnej powietrza 
przekraczającej 80%. 
Powłokę (farbę) należy przygotować zgodnie z kartami technicznymi opracowanymi przez producenta. Zaleca 
się zużyć każdorazowo całą zawartość opakowania, bez dzielenia go na porcje. Po wymieszaniu farba powinna 
być jednorodna bez smug i przebarwień. Konsystencja powinna być dogodna do aplikacji. Należy zwracać 
szczególną uwagę na dno i ścianki pojemnika, przestrzegając minimalnego czasu mieszania. Należy 
ograniczać napowietrzanie mieszanek stosując odpowiednio niskie obroty mieszarek. Preparat jest gotowy do 
użycia zaraz po wymieszaniu. Wymieszany preparat należy zużyć w czasie określonym w karcie technicznej 
producenta. Dokładne informacje o mieszaniu, dane produktów i uwagi szczególne znajdują się w specjalnych 
informacjach technicznych o produktach. 
Powłoki elastyczne wymagają zastosowania materiału gruntującego.  
Przed wykonaniem powłok należy przewidzieć minimum 6 godz. na związanie warstwy szpachlówki. Przewiduje 
się dwie warstwy powłok nanoszone w odstępie 6÷8 godz. o ile instrukcja producenta nie stanowi inaczej. 
Nanoszenie powłok najlepiej wykonać przy zastosowaniu natrysku hydrodynamicznego, można również 
stosować pędzle i wałki.  
Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy chronić tę 
powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem oraz spadkiem 

temperatury powietrza poniżej 5C i przegrzaniem powyżej 25C (chyba, że wytyczne stosowania materiału 
mówią inaczej).  
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń 
pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą betonu należy do Wykonawcy. 

5.3. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 
Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych pojemnikach 
i składowane w suchych pomieszczeniach w warunkach opisanych w p. 2.6. Transport i magazynowanie 
materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom, 
jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 
Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu zabezpieczeń powinni używać odzieży ochronnej oraz środków 
ochrony osobistej (okulary ochronne, rękawice, maski przeciwpyłowe). Przygotowanie materiałów oraz 
mieszanie składników należy wykonywać na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach dobrze 
przewietrzanych, z dala od źródeł ognia. 
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może powodować 
skażenia środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów roboczych nie 
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wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i 
poddać utylizacji. Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, 
szczególnie w przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z wypełnianiem ubytków w betonie 
należy do Wykonawcy. Do obowiązków Inżyniera należy porównanie uzyskanych wyników badań z 
wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty 
budzi wątpliwości, Zamawiający może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku 
negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

6.1. Kontrola materiałów 
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM, karty 
techniczne i atesty materiałów. 
Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań 
oraz właściwego przechowywania materiałów. A także proporcji mieszania składników i czasu mieszania w 
trakcie robót. Sprawdzeniu podlega również zużycie materiałów i czas pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw 
zabezpieczenia. 

6.2. Kontrola przygotowania podłoża 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża: wilgotności 

podłoża, temperatury betonu (temperatura podłoża musi być wyższa o 3 od punktu rosy) oraz ewentualnie 
wytrzymałości podłoża na odrywanie.  
W przypadku wykonywania badania na odrywanie wytrzymałość na odrywanie prawidłowo przygotowanego 
podłoża betonowego powinna wynosić:  
– średnia wartość pomiarów ≥ 1,5 MPa,  
– wartość minimalna pojedynczego odczytu ≥ 1,0 MPa. 

6.3. Kontrola wykonanych robót 
Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań: 
– wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą określoną „pull off", przy średnicy 

krążka próbnego 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m2 , przy co najmniej 5 oznaczeniach wg PN-B-
01814), 

– grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą „pull off".  
Grubość powłoki powinna być równa wyspecyfikowanej z odchyleniem ± 20%. 
Wyniki powyższe powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w p. 2. 
Powłoka podlega również ocenie wizualnej pod względem połysku, barwy, zamknięcia powierzchni oraz 
ubytków i wad. Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych 
wad. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni podlegającej zabezpieczeniu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Odbiorowi podlegają: 
– roboty ulegające zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu, 
– roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy). 
Do pierwszej grupy należą prace związane z przygotowaniem podłoża betonowego pod ułożenie pierwszej 
warstwy zabezpieczenia, do drugiej wykonanie powłok zabezpieczenia antykorozyjnego betonu. 
Podstawą odbioru robót ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy 
wykonania robót określonego rodzaju, zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami zawartymi w ST oraz 
wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót. 
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Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia 
wszystkich robót związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i spełnienia wymagań 
określonych w dokumentacji projektowej, ST oraz innych warunków dotyczących tych robót zawartych 
w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– zakup i dostarczenie materiałów na budowę, 
– przygotowanie podłoża poprzez czyszczenie strumieniowo-ścierne z gruntowaniem, 
– zeszlifowanie drobnych nierówności podłoża i sfazowanie ostrych krawędzi naroży, 
– odpylenie, odtłuszczenie i osuszenie podłoża, 
– wykonanie powłok ochronnych wraz z ich zabezpieczeniem, 
– wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych, niezbędnych do 

wykonania robót, 
– zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– uporządkowanie miejsca robót,  
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. Odpadki i ubytki materiałowe są uwzględnione w 
cenie jednostkowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
PN-B-01807:1988  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Zasady diagnostyki konstrukcji. 
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar 

przyczepności przez odrywanie. 

10.2. Inne materiały 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach 

mostowych, IBDiM Warszawa, 1993. 
– Instrukcje i karty techniczne producenta, świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania 

w budownictwie komunikacyjnym, Aprobaty IBDiM. 
– Katalog zabezpieczeń powierzchni drogowych obiektów inżynierskich. Część I. Wymagania. Załącznik do 

zarządzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.09.2003. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.04.03.02. ZABEZPIECZENIE ANTYGRAFFITI POWIERZCHNI BETONOWYCH I KAMIENNYCH 

142 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BRANŻA MOSTOWA 

M.04.00.00. BETON  

M.04.03.00. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNIOWE BETONU 

M.04.03.02. ZABEZPIECZENIE ANTYGRAFFITI POWIERZCHNI BETONOWYCH I 

KAMIENNYCH 

CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź ogólnej specyfikacji technicznej (OST) należy przez to rozumieć Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem zabezpieczeń antygraffiti eksponowanych powierzchni obiektów inżynieryjnych 
w ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: 
Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem trwałych 
zabezpieczeń antygraffiti odsłoniętych powierzchni ścian i stropów obiektów inżynieryjnych: 
– dwukomponentowymi powłokami poliuretanowymi barwnymi, tworzącymi warstwę ochronną na 

powierzchni ściany, stosowanymi do zabezpieczenia powierzchniach betonowych i wypraw tynkarskich, 
– bezbarwnymi impregnatami zabezpieczającymi przed migracją farb graffiti w głąb ściany, stosowanymi do 

zabezpieczenia okładzin ściennych z lastryko i kamienia naturalnego (granitu). 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
w ST 00 Wymagania ogólne i roboty pomiarowe. 
Graffiti – napisy, obrazy lub symbole zamieszczane na ścianach i murach, zazwyczaj w sposób nielegalny. 
Powłoka antygraffiti – odporna na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, szczelna powierzchniowa warstwa 
ochronna wykonana z preparatów błonotwórczych, nie pozwalająca na kontakt farb graffiti z podłożem 
i charakteryzująca się niewielką przyczepnością, utrudniającą nakładanie i ułatwiającą zmywanie farb graffiti. 
Impregnacja antygraffiti – ochrona powierzchni polegająca na nasączeniu przypowierzchniowych warstw 
środkami, które wypełniając pory materiału chronią podłoże przed migracją graffiti w głąb. Impregnaty nie 
tworzą powłoki, a większość z nich zachowuje ponadto właściwości dyfuzyjne dla pary wodnej. 
Systemy trwałe – powłoki i impregnaty trwałe, odporne na zmywanie. Usunięcie graffiti wymaga zastosowania 
odpowiednich środków chemicznych do zmywania, nie powodujących uszkodzenia powłoki, która po zabiegu 
może dalej pełnić funkcję ochronną. 
Systemy nietrwałe (zmywalne) – powłoki i impregnaty, które w razie potrzeby mogą zostać miejscowo zmyte 
gorącą wodą pod ciśnieniem wraz z naniesionym na nich graffiti. Systemy nietrwałe wymagają po każdym 
zmywaniu  odtworzenia, w miejscach, w których przeprowadzono zabieg czyszczenia elewacji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne i roboty pomiarowe. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00 Wymagania ogólne 
i roboty pomiarowe. 

2.1. Materiały do wykonania robót 
Do wykonania zabezpieczeń antygraffiti wg niniejszej ST stosuje się: 
– dwukomponentowe preparaty błonotwórczy bazujący na żywicach poliuretanowych albo epoksydowych w 

kolorze RAL zgodnym z kolorystyką obiektu, w wersji matowej, tworzące powłokę o grubości w stanie 

suchym ~170 m, 
– środki do impregnacji powierzchniowej betonu lub kamienia, zamykające pory w warstwie 

przypowierzchniowej i uniemożliwiające wnikanie farb graffiti i zanieczyszczeń w głąb elewacji. 
Materiałami stosowanymi do wykonania zabezpieczenia powierzchni wg zasad niniejszej ST mogą być 
preparaty różnych firm, spełniające wymogi zabezpieczeń antygraffiti i posiadające aktualne świadectwo 
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dopuszczenia do stosowania lub aprobaty techniczne wydane przez IBDiM. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów wykonanych przez producenta w ramach nadzoru 
wewnętrznego (atesty), sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji, data 
przydatności do użycia) oraz przechowywać materiały w odpowiednich warunkach. Za jakość wbudowanych 
materiałów odpowiada Wykonawca. Właściwości użytych materiałów powinny zagwarantować uzyskanie 
następujących parametrów powłoki ochronnej  lub impregnacyjnej betonu: 
– powłoka należąca do systemu zabezpieczeń trwałych, odporna na zmywanie, 
– twardość i odporność na ścieranie,  
– zabezpieczenie przed wnikaniem farby i innych zanieczyszczeń w głąb chronionej powierzchni, 
– odporność na działanie środków chemicznych do zmywania oraz rozpuszczalników do farb i lakierów, 
– łatwość usuwania niepożądanych napisów i zanieczyszczeń. 
Zastosowane  materiały muszą być nietoksyczne i nieszkodliwe dla środowiska naturalnego.  

3. SPRZĘT 
Wg ST 04.03.01. 

4. TRANSPORT 
Wg ST 04.03.01. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne i roboty pomiarowe. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inżynierem program zapewnienia jakości (PZJ) oraz  projekt technologii i 
organizacji prac, uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą prowadzone prace związane z 
zabezpieczeniem antygraffiti powierzchni betonowych i kamiennych. 

5.1. Przygotowanie podłoża 
Wg ST 04.03.01. 

5.2. Wykonanie powłok 
Sposób przygotowania materiału powinien być zgodny z wymaganiami ST 04.04.03.01 oraz informacjami 
zawartymi w karcie technicznej producenta. Wykonanie prac musi przebiegać ściśle wg zaleceń producenta 
materiału, zawartych w karcie technicznej i instrukcji stosowania. 
Nanoszenie powłok metodami malarskimi lub natryskiem hydrodynamicznym. Powłoka składa się z trzech 
warstw: warstwy gruntującej, warstwy pośredniej i warstwy nawierzchniowej. Grubość pojedynczej warstwy w 

stanie mokrym wynosi około 100 m, po wyschnięciu około 56 m, łączna grubość powłoki w stanie suchym 

nie powinna być mniejsza niż 170 m. W przypadku pokrywania części powierzchni preparatem antygraffiti, a 
pozostałej części zwykłymi farbami do betonu konieczne jest przed rozpoczęciem nakładania powłok 
zabezpieczających sprawdzenie zgodności kolorystycznej obu preparatów. 

5.3. Wykonanie impregnacji 
Sposób przygotowania materiału powinien być zgodny z wymaganiami ST 04.04.03.01 oraz informacjami 
zawartymi w karcie technicznej producenta. Wykonanie prac musi przebiegać ściśle wg zaleceń producenta 
materiału, zawartych w karcie technicznej i instrukcji stosowania. 
Impregnację wykonuje się na powierzchniach, z których zostały usunięte wszystkie pozostałości farb, tłuszczu, 
kurzu i innych zabrudzeń. Impregnację można stosować również na nowo wykonane powierzchnie. Nanoszenie 
impregnatu metodami malarskimi lub natryskiem hydrodynamicznym. 
Prace impregnacyjne należy prowadzić w warunkach: 

– temperatura otoczenia od +8C do +35C, 
– wilgotność powietrza poniżej 80%, 
– brak opadów atmosferycznych, zabezpieczana powierzchnia musi być sucha. 

5.4. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 
Wg ST 04.03.01. 

5.5. Zasady konserwacji zabezpieczonych powierzchni 
Dzięki właściwościom powłoki lub impregnacji zabrudzenie wykonane lakierem w aerozolu, farbą, markerem itp. 
nie wiąże się w sposób trwały ze strukturą materiału elewacyjnego, lecz utrzymuje się na wierzchniej warstwie 
powłoki ochronnej i jest łatwiejsze do usunięcia niż w przypadku powierzchni niezabezpieczonej. Sposób 
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zmywania powłok trwałych oraz użyte do tego celu zmywacze i środki chemiczne zależą od przyjętego systemu 
zabezpieczenia i winny być zgodne z instrukcją producenta zastosowanego systemu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wg ST 04.03.01. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 Wymagania ogólne i roboty pomiarowe. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni podlegającej zabezpieczeniu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wg ST 04.03.01. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 Wymagania ogólne i roboty pomiarowe. 

9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– zakup i dostarczenie materiałów na budowę, 
– przygotowanie podłoża poprzez czyszczenie strumieniowo-ścierne z gruntowaniem, 
– zeszlifowanie drobnych nierówności podłoża i sfazowanie ostrych krawędzi naroży, 
– odpylenie, odtłuszczenie i osuszenie podłoża, 
– wykonanie powłok ochronnych wraz z ich zabezpieczeniem, 
– wykonanie i rozbiórkę rusztowań i pomostów roboczych, niezbędnych do wykonania robót, 
– zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– uporządkowanie miejsca robót. 
Cena jednostkowa uwzględnia również odpadki i ubytki materiałowe, a także wszystkie inne roboty wyżej nie 
wymienione, niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w 
dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wg ST 04.03.01. 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych ustrojów nośnych i elementów drugorzędnych obiektów inżynieryjnych realizowanych w 
ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: 
Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ustrojów 
nośnych oraz elementów drugorzędnych obiektów inżynieryjnych i obejmują wszystkie czynności konieczne do 
ich wykonania, to jest: 
– wykonanie konstrukcji w wytwórni konstrukcji stalowych, 
– transport elementów wysyłkowych konstrukcji na plac budowy, 
– scalenie konstrukcji na budowie, 
– montaż konstrukcji stalowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Komisja Kwalifikacyjna Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe – organ Ministerstwa 
Infrastruktury nadający prawo wykonywania mostów drogowych, pieszych i kolejowych o konstrukcji stalowej 
przedsiębiorstwom wytwarzającym konstrukcje i wykonującym montaże i remonty mostów. 
Rysunki warsztatowe (projekt warsztatowy) – szczegółowe rysunki wykonawcze konstrukcji stalowej 
przygotowane w wytwórni staraniem wykonawcy robót, na podstawie których wykonuje się trasowanie 
elementów i wykonuje elementy wysyłkowe konstrukcji. 
Element wysyłkowy – część składowa konstrukcji stalowej o gabarytach umożliwiających jej transport na plac 
budowy, wykonana w całości w wytwórni i przewidziana do scalenia na budowie. 
Próbny montaż – operacja wykonywana w wytwórni, której celem jest sprawdzenie pasowania poszczególnych 
elementów konstrukcji stalowej oraz zachowanie projektowanych gabarytów i ewentualnego podniesienia 
wykonawczego konstrukcji. 
Scalanie konstrukcji – składanie na placu budowy i łączenie w jedną całość elementów wysyłkowych 
konstrukcji stalowej dostarczonych z wytwórni, z zastosowaniem połączeń montażowych (spawanych, 
nitowanych lub śrubowych). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 
Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania i montażu (p. 5.1.3 i 5.1.4) dostawców materiałów nie jest 
równoznaczna z akceptacją samych materiałów. Wytwórca jest zobowiązany do dokumentowania odpowiedniej 
jakości wszystkich partii materiałów. 

2.1. Stal konstrukcyjna 
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2.1.1. Gatunki stali konstrukcyjnej 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji mostowych należy używać stali spawalnej, zgodnej z dokumentacją 
projektową oraz normą PN-EN 10025 i normą PN-EN 10027-1. Inne gatunki stali mogą być zastosowane przez 
wytwórcę za zgodą Inżyniera, jeśli spełniają warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnej uregulowane 
normą PN-EN 10025 (1-6). Zgodnie z normą PN-EN 10204 badania stali muszą być potwierdzone atestem 3.1 
(świadectwo odbioru). 
Stale konstrukcyjne, przeznaczone na mosty spawane powinny mieć zapewnioną udarność w obniżonej 
temperaturze (praca łamania stali (odmiana plastyczności) w temperaturze -200C, określona na próbkach z 
karbem V (próba Charpy’ego)). Pod względem odmiany plastyczności należy stosować stale konstrukcyjne z 
oznaczeniem J2. 
Dla stali konstrukcyjnej obowiązuje klasa jakości Z25 zgodnie z normą PN-EN 1993-2, zweryfikowana według 
procedury opisanej w normie PN-EN 10164.   

2.1.2. Tryb postępowania przy dostawach stali 
Wyroby hutnicze ze stali konstrukcyjnej, przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji mostowej, muszą: 
– być udokumentowane atestami i certyfikatami hutniczymi zgodnie z PN-EN 10204, 
– być oznakowane znakiem CE oraz znakiem budowlanym, 
– mieć wybite znaki cechowania, 
– spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych dla poszczególnych asortymentów wyrobów 

stalowych, a w tym m. in. dla:  blach uniwersalnych i grubych, blach żeberkowych, walcówki, prętów 
i kształtowników, kątowników, ceowników, teowników, dwuteowników, lin, stali i staliwa do wyrobu łożysk.  

Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów 
należy przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń. Znaki powinny być umieszczone w takich 
miejscach, aby były widoczne po zmontowaniu konstrukcji na placu budowy. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi kopie otrzymanych od wytwórcy atestów i innych dokumentów dla 
wszystkich dostarczonych na teren budowy elementów konstrukcji stalowych. 

2.2. Łączniki i materiały spawalnicze 
Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa wytwórca stalowej konstrukcji mostowej 
u zaakceptowanych przez Inżyniera producentów tych materiałów. Na wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek 
egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów, potwierdzających spełnienie wymagań postawionych 
w normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału.  
Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą każdej partii łączników i materiałów spawalniczych. Badania, 
które warunkują wystawienie atestów wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na 
własny koszt. Materiały pochodzące z zapasów wytwórcy konstrukcji powinny być atestowane w zakresie 
ustalonym przez Inżyniera na koszt własny wytwórcy konstrukcji. 
Spełnione muszą być wymagania określone w normach przedmiotowych dla poszczególnych asortymentów 
łączników i materiałów spawalniczych, a w tym m. in. dla:  nitów, śrub pasowanych, nakrętek do śrub, nakrętek 
niskich stosowanych jako przeciwnakrętka, podkładek pod śruby, śrub montażowych, śrub sprężających 
elektrod, drutów spawalniczych, topników do spawania łukiem krytym, topników do spawania żużlowego. 
 Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy. 

2.3. Przechowywanie materiałów 
Stal konstrukcyjną należy składować na podkładkach eliminujących kontakt z podłożem i wodą. Składowiska 
winny być zadaszone. Konstrukcja powinna być układana w sposób eliminujący gromadzenie się wód 
opadowych lub śniegu. 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony 
przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty.  
Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych 
pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej 
konstrukcji mostowej powinny być oddzielone od pozostałych. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania (p. 5.1.3) i  Wykonawca w programie montażu (p. 5.1.4) 
obowiązani są do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazu zasadniczego sprzętu. Inżynier jest 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.05.00.01. KONSTRUKCJE STALOWE USTROJÓW NOŚNYCH I DRUGORZĘDNE 

  149 

uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe i zbiorniki ciśnieniowe posiadają ważne świadectwa 
wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 
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 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

4.1. Transport od dostawcy i składowanie stali konstrukcyjnej u Wytwórcy 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby 
powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń 
mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym 
i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali 
niezabezpieczonych przed opadami. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania określonej stalowej konstrukcji mostowej powinny 
być oddzielone od pozostałych. 

4.2. Transport na miejsce montażu 
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być 
transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Zalecane 
jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość ich 
uszkodzenia szczególnie chronione muszą być: 
– łączniki umożliwiające zespolenie z konstrukcją betonową, 
– elementy styków montażowych. 
Ze względu na możliwość wyboczenia należy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku 
i transportu. Drobne elementy muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania 
przy pomocy śrub montażowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, nakrętki powinny być 
przewożone w zamkniętych pojemnikach. Dźwigary powinny być transportowane w pozycji pionowej i ta 
pozycja powinna być zachowana we wszystkich fazach transportu i montażu konstrukcji. W pewnych 
przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji, jeśli będą odpowiednio zabezpieczone przed utratą 
stateczności i innymi uszkodzeniami. Inżynier w razie potrzeby może żądać wykonania odpowiednich obliczeń. 
Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich 
w czasie transportu. Przewożone elementy powinny być załadowane w taki sposób, aby nie przekraczały 
żadnej z odpowiednich skrajni, ustalonych przez normy PN-K-02056 i PN-K-02057. 
Przy transporcie drogowym, w przypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub dopuszczalnych 
ciężarów pojazdów, należy uzyskać zgodę GDDKiA lub Zarządów Drogowych właściwych dla dróg, którymi 
biegnie trasa przejazdu. Konwój przewożący części ponadwymiarowej konstrukcji powinien być oznakowany 
i poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący. 

4.3. Odbiór konstrukcji po rozładunku 
Odbiór konstrukcji  stalowej powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Inżyniera i powinien być przez 
Inżyniera zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez 
siebie wytworzone, a także wszystkie elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy. Z dostawy 
wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. 
Przekazane powinny być dokumenty opisujące zastosowane podczas wytwarzania materiały, procesy 
technologiczne oraz wyniki badań i odbiorów. 

4.4. Likwidacja uszkodzeń transportowych 
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i odpowiadają 
założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać odchyłek 
podanych w p. 2.4.2.8 i p.  2.8 PN-S-10050. 
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inżynier uzna za konieczne, to Wytwórca przedstawi Inżynierowi do 
akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inżynier może zastrzec, jakich prac nie 
można wykonywać bez obecności przedstawiciela Inżyniera. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich 
wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac 
Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela Inżyniera. 
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Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) 
zostaje zdyskwalifikowany. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inżynierem program zapewnienia jakości (PZJ) oraz  projekt technologii i 
organizacji prac, uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą prowadzone prace związane z wykonaniem 
konstrukcji stalowych. 

5.1. Wymagania ogólne 
Obowiązkiem wykonawcy jest realizacja konstrukcji stalowej w sposób zapewniający odpowiedni poziom 
nośności, stateczności oraz użytkowalności i trwałości w oparciu o normę PN-EN 1090-2 i uwzględnienie jej 
wymagań m.in. w zakresie: 
– dokumentacji uzupełniających projekt wykonawczy,   
– identyfikacji i dokumentów kontrolnych,  
– jakości i rodzaju materiałów podstawowych i dodatkowych,  
– systemu zarządzania procesem,  
– kwalifikacji personelu nadzoru (norma PN-EN ISO 14731),  
– kwalifikacji spawaczy (norma PN-EN 287-1),  
– kwalifikowania technologii (normy PN-EN odniesione do metody łączenia i procedury kwalifikacyjnej),  
– kwalifikacji personelu NDT (norma PN-EN ISO 9712), 
– zakresu kontroli jakościowej,  
– poziomu jakościowego.  
Zgodnie z PN-EN 1090-2, ponieważ: 
– klasa konsekwencji zniszczenia CC3, 
– kategoria użytkowania SC2, 
– kategoria produkcji PC2, 
klasa wykonania konstrukcji stalowej mostów powinna być EXC4. 
Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie i uzgodnienie z Inżynierem dodatkowych opracowań, 
niezbędnych do prawidłowego wykonania, transportu, scalenia, montażu i odbioru konstrukcji stalowej, a w tym: 
– projektu warsztatowego, 
– programu wytwarzania konstrukcji w wytwórni, 
– projektu technologicznego transportu, scalenia i montażu scalonej konstrukcji na miejscu budowy, 
– programu zapewnienia jakości zabezpieczenia antykorozyjnego, 
– projektu próbnego obciążenia zgodnie z M.14.00.06, 
– projektu powykonawczego. 

5.1.1. Wymagania w stosunku do wytwórcy stalowych konstrukcji mostowych i wykonawcy montażu 
Do wykonania i montażu stalowych konstrukcji mostowych zgodnie z PN-S-10050 dopuszczone będą wyłącznie 
zakłady i przedsiębiorstwa posiadające Polskie Świadectwo Kwalifikacji wydane przez Komisję Kwalifikacyjną 
Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe przy Ministerstwie Infrastruktury (w skrócie: Komisja 
Kwalifikacyjna) .  
Świadectwo należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku nie 
przedłożenia świadectwa kontrakt nie zostanie przyznany. 
Wszelkie informacje w sprawie wydawania świadectw można uzyskać w siedzibie Komisji Kwalifikacyjnej.  
Wytwórca nie może przenieść wytwarzania całości lub części konstrukcji do innej wytwórni bez zgody Inżyniera. 
Zatwierdzeni przez Inżyniera podwykonawcy wytwórcy muszą również posiadać świadectwa Komisji 
Kwalifikacyjnej. 
Posiadanie świadectwa Komisji Kwalifikacyjnej obowiązuje również przedsiębiorstwa wykonujące montaż 
stalowej konstrukcji mostowej. 
Termin ważności świadectwa i jego zakres muszą być zgodne z czasem realizacji i rodzajem wytwarzanej lub 
montowanej konstrukcji. 
 

5.1.2. Projekt warsztatowy 
Projekt warsztatowy, opracowany przez wykonawcę lub wytwórcę na podstawie projektu wykonawczego, 
stanowi uzupełnienie tegoż projektu w zakresie: 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-9712-2012e.html
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– uwzględnienia podziału konstrukcji na elementy wysyłkowe w zależności od przyjętego sposobu transportu 
oraz technologii montażu, rozmieszczenia i konstrukcji styków montażowych, 

– podziału blach z uwagi na dostępne długości handlowe, konstrukcji i rozmieszczenia styków warsztatowych 
i montażowych, 

– korekty wymiarów blach wynikającej z uwzględnienia podniesienia wykonawczego, 
– fazowania blach pod ułożenie spoin czołowych, 
– korekty kształtu i wymiarów blach wynikających z wyboru producentów łożysk, zawiesi, dylatacji, barier 

ochronnych, balustrad, wpustów mostowych itp. 

5.1.3. Program wytwarzania konstrukcji w wytwórni 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera sporządzonego przez 
wykonawcę projektu warsztatowego i sporządzonego przez wytwórcę programu wytwarzania konstrukcji w 
wytwórni. Program powinien zawierać deklarację wytwórcy o szczegółowym zapoznaniu się z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami oraz: 
– harmonogram realizacji, 
– informację o personelu kierowniczym i technicznym wytwórcy, 
– informację o obsadzie stanowisk robotniczych, na których konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji, 
– informacje o dostawcach materiałów, 
– informacje o podwykonawcach, 
– informacje o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania, 
– projekt technologii spawania, 
– sposób przeprowadzenia badań wymaganych w specyfikacjach, 
– inne informacje żądane przez Inżyniera, 
– ewentualne zgłoszenie potrzeby uściśleń lub zmian w dokumentacji projektowej.  
Program musi uwzględniać spełnienie wszystkich ustaleń zawartych w ST. Projekt technologii spawania winien 
zawierać: 
– metodę spawania, sprzęt i materiały, 
– kolejność wykonywania spoin, 
– pozycję łączonych elementów przy spawaniu, 
– przygotowanie brzegów elementów i rowków do spawania, 
– rodzaje obróbki spoin, 
– metody kontroli i badań. 
Technologia spawania powinna zapewniać minimalizację naprężeń spawalniczych i odkształceń. Wytwórca 
winien wykonać dodatkowe rysunki warsztatowe na własne potrzeby. Jeśli jakaś czynność technologiczna nie 
jest określona w dokumentacji projektowej, lub zachodzi konieczność zmiany w technologii wytwórca musi 
uzyskać akceptację Inżyniera. W trakcie wykonywania konstrukcji stalowej w wytwórni wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia dziennika wytwarzania konstrukcji. 

5.1.4. Projekt technologiczny transportu, scalenia i montażu konstrukcji na miejscu budowy 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera projektu technologicznego a w 
tym projekt montażu, sporządzonych przez wykonawcę.  
Projekt montażu powinien zawierać: 
– protokół odbioru konstrukcji od wytwórcy, 
– harmonogram terminowy realizacji, 
– informację o personelu kierowniczym i technicznym wykonawcy, zatrudnionym przy pracach montażowych, 
– informację o obsadzie stanowisk robotniczych, na których konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji, 
– program montażu, 
– sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeśli podczas montażu będzie ona podpierana w innych punktach 

niż przewiduje to projekt technologiczny, 
– informacje o podwykonawcach, 
– informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania, 
– projekt technologii spawania, 
– sposób zapewnienia badań ujętych w specyfikacji, 
– informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac 

montażowych, 
– inne informacje żądane przez Inżyniera. 
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5.1.5. Kontrola wykonywanych robót 
Inżynier jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i odbiorów 
częściowych, na czas których należy przerwać roboty. W zależności od wyniku badań Inżynier  podejmuje 
decyzję o kontynuowaniu robót. 

5.1.6. Program zapewnienia jakości zabezpieczenia antykorozyjnego 
Program zapewnienia jakości zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być zgodny z ustaleniami ST 
M.05.00.02 i ST M.05.00.03 i powinien określać: 
– warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zarówno w wytwórni jak i po zmontowaniu konstrukcji, 

z uwzględnieniem zabezpieczenia antykorozyjnego styków w czasie montażu, 
– technologię wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych w wytwórni i na placu budowy oraz harmonogramy 

robót, 
– szczegóły techniczne rozwiązań zabezpieczeń antykorozyjnych poszczególnych elementów konstrukcji (na 

krawędziach, przy dylatacjach, przy wpustach odwodnieniowych, w strefie skalopsów), 
– wymagania w zakresie transportu, składowania i montażu, 
– program badań w ramach kontroli wewnętrznej i organizację odbiorów przez nadzór poszczególnych 

etapów wykonawstwa,  
– zabezpieczenie sprzętowe i kadrowe wytwórni i budowy, 
– organizację zabezpieczenia prac i ochrony otoczenia. 

5.1.7. Dziennik wytwarzania konstrukcji i dziennik budowy 
Decyzje Inżyniera są przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w dziennikach: 
– wytwarzania konstrukcji (w wytwórni), 
– budowy (w trakcie montażu). 

5.2. Wykonanie konstrukcji w wytwórni 

5.2.1. Obróbka elementów 

5.2.1.1. Sprawdzenie wymiarów wyrobów ze stali konstrukcyjnej 
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości zastosowanych 
wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte wyroby w których odchyłki 
wymiarów i kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg PN-S-10050 p. 2.4.2. 

5.2.1.2. Cięcie elementów i obróbka krawędzi 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, ale 
tak, by zachowane były wymagania PN-S-10050 p. 2.4.1.1. Można stosować cięcie gazowe (tlenowe) 
automatyczne lub półautomatyczne, a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. Brzegi po 
cięciu powinny być oczyszczone z gradu i naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni 
cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu 
należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym 
można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych 
operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4 wg PN-EN ISO 9013. Po 
cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużlu, gradu, 
nacieków i rozprysków materiału. Dokładność cięcia określa tabela: 
 

Wymiar liniowy elementu [m] < 1,00 1,00÷5,00 > 5,00 

Dopuszczalna odchyłka [mm] ±1 ±1,5 ±2 

Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy.  

5.2.1.3. Prostowanie i gięcie elementów 
Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inżyniera wykonać próbne użycie sprzętu przeznaczonego do 
prostowania i gięcia elementów. Roboty mogą być kontynuowane jeśli pomierzone po próbnym użyciu odchyłki 
nie przekroczą wartości podanych w PN-S-10050 p. 2.4.2. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu 
powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Podczas gięcia należy przestrzegać zaleceń PN-S-10050 
p. 2.4.1.2. 
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Prostowanie i gięcie na zimno na walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych, płaskowników 
i kształtowników dopuszcza się w przypadkach, gdy promienie krzywizny r są nie mniejsze, a strzałki ugięcia f 
nie większe niż graniczne dopuszczalne wartości podane w tabeli 1 z PN-S-10050. Przy prostowaniu i gięciu  
na zimno nie wolno stosować uderzeń, a stosować należy siły statyczne. W przypadku przekroczenia 
dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia lub promienia krzywizny podanych w tabl. 1 prostowanie i gięcie 
elementów stalowych należy wykonać na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć 

w temperaturze nie niższej niż 750C. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż 
obszar prostowany lub odkształcalny. Kształtowniki należy nagrzewać równomiernie na całym przekroju. 

Chłodzenie elementów powinno odbywać się powoli w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5C, bez użycia 
wody. 

5.2.1.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w dokumentacji 
projektowej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 2. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarów liniowych. normy PN-S-10050.  
Rozróżnia się: 
– wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu, 

warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, 
– wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 

5.2.1.5. Dopuszczalne odchyłki prostości 
Dopuszczalne odchyłki prostości elementów (pasów ściskanych) od podpory do podpory lub od węzła do węzła 
stężeń wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. Dla elementów rozciąganych odchyłki mogą być 
dwukrotnie większe. 

5.2.1.6. Dopuszczalne skręcenie przekroju 
Dopuszczalne skręcenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów 
przekroju) wynosi 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. 

5.2.1.7. Dopuszczalne odchyłki swobodne przekroju 
Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego elementów konstrukcyjnych, poza stykami, 
podano w tablicy 3. Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego. normy PN-S-10050.  

5.2.1.8. Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w obrębie styków 
Styki spawane należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia stykających się elementów 
nie przekraczały 1 mm. 
Zaleca się pozostawienie swobodnych, nie zespawanych blach podczas pasowania stykających się elementów 
(dotyczy szczególnie styków montażowych). Długość niepospawana winna wynosić po 600 mm z każdej strony 
styku montażowego dla spoin łączących środnik dźwigara głównego z pasem dolnym. Spoiny te powinny być 
następnie wykonane jako spoiny typu K lub 1/2V, po wykonaniu połączeń środnika i pasów stykających się 
elementów. Szczegółowe rozwiązania należy podać w technologii spawania. 

5.2.1.9. Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej 
Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej nie powinno być większe niż 2 mm po położeniu liniału 
o długości 1 m. 

5.2.1.10. Dopuszczalne odchyłki konstrukcji użebrowanych 
Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego elementów konstrukcyjnych, poza stykami, 
podano w tablicy 3. Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego. normy PN-S-10050.  
Wszystkie elementy konstrukcji użebrowanych należy sprawdzić przez oględziny. Pomiary odchyłek w płytach 
użebrowanych można przeprowadzać wyrywkowo wg wskazań Inżyniera, przy czym należy mierzyć co 
najmniej 10% elementów płyty (blachy, żebra, poprzecznice) w strefach ściskanych i 5% w strefach 
rozciąganych. Jeżeli mierzone odchyłki przekroczą wymagania normy PN-S-10050 o więcej niż 10%, liczba 
mierzonych elementów powinna zostać zwiększona wg zaleceń Inżyniera. 
Jeżeli w zwiększonej liczbie mierzonych elementów odchyłki przekraczają 10% tej liczby, należy je usunąć wg 
wskazówek w następnych punktach niniejszej ST. 

5.2.1.11. Usuwanie przekroczonych odchyłek 
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Przekroczenie odchyłek nie jest jedynym kryterium dla decyzji o ich usuwaniu. Po ustaleniu przez Inżyniera 
(ewentualnie z udziałem rzeczoznawcy lub jednostki naukowo-badawczej), czy przekroczone odchyłki 
wymagają usunięcia, Inżynier podejmie decyzję o ich pozostawieniu względnie usuwaniu. 
Przekroczenie dopuszczalnych odchyłek (ilościowe lub jakościowe) stanowi jednocześnie podstawę do 
obniżenia umówionej ceny za wykonaną konstrukcję, niezależnie od usunięcia wad. 
Wykaz odchyłek, ocena bezpieczeństwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inżyniera stanowią część 
dokumentacji odbioru obiektu. 

5.2.1.12. Czyszczenie powierzchni i brzegów 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia 
gradu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem 
wymagań PN-S-10050, PN-EN ISO 9013. 

5.2.2. Składanie konstrukcji 

5.2.2.1. Spawanie 
Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera projektem 
technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji. 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe, nadane przez uprawniony 
instytut spawalnictwa zgodnie z PN-EN 287-1. Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie 
wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. Niezależnie od posiadanych uprawnień 
zaleca się sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy elektrodami 
stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod zasadowych). Każda spoina 
powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybijanym na obu końcach krótkich spoin w odległości 
10÷15 mm od brzegu, a na długich spoinach w odległości co 1 m. Należy prowadzić dziennik spawania. 
W dzienniku spawania powinny być odnotowane wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej 
i technologicznej, jak również stwierdzone usterki wykonawstwa. Dziennik spawania powinien być prowadzony 
na bieżąco i na bieżąco potwierdzany przez Inżyniera (kontroli jakości). Za prowadzenie dziennika 
odpowiedzialny jest bezpośredni kierownik robót. 
Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż 
0°C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5°C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów 
atmosferycznych bez zabezpieczenia przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych 
warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80%, mżawka, wiatry o prędkości 
większej niż 5 m/sek, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) należy opracować i uzgodnić specjalne 
środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości. 
Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny należy przed 
spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do czystego metalu. 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając 
zgorzelinę i nierówności.  
Powierzchnie pracujące na docisk powinny być obrobione. Współczynnik chropowatości Ra tych powierzchni 
nie powinien być większy niż 2,5 µm. 
Konstrukcja powinna być podzielona na zespoły spawalnicze, o wymiarach dostosowanych do możliwości 
transportu. Należy dążyć, by jak największa część spoin była wykonana automatycznie, w szczególności spoiny 
łączące pasy ze środnikiem. 
Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią (np. przez zastosowanie 
odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka.  
Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo zastosować inną obróbkę mechaniczną pod 
warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubości. 
Do wykonywania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów spawalniczych przewidzianych 
w projekcie technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji. Materiały te powinny 
mieć zaświadczenie o jakości. Do wykonania spoin sczepnych należy stosować spoiwa w gatunku takim 
samym jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniające. 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być zgodne 
z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni 
otuliny elektrod tzw. wykwitów białych kryształów świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod 
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w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. Wykwity te 
dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie takich elektrod jest bezcelowe, a ich użycie zabronione. 
Do żłobienia elektropowietrznego należy stosować elektrody grafitowo-węglowe miedziowane w gatunku 
ESW 252 lub inne zgodnie z obowiązującą normą. Do żłobienia łukowego stosować elektrody stalowe otulone 
EC1. 
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania 
i dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów 
spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10%. 
Czołowe spoiny pasów należy kończyć poza przekrojem samego pasa, używając do tego płytek wybiegowych. 
Płytki wybiegowe powinny mieć tą samą grubość i kształt co spawane pasy. Po przymocowaniu płytek (za 
pomocą zacisków) spoiny powinny być na nie wprowadzone na długość co najmniej 25 mm. Przy usuwaniu 
płytek wybiegowych należy przeprowadzić cięcie w odległości co najmniej 3 mm od brzegu pasa, a następnie 
usunąć nadmiar przez obróbkę mechaniczną. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopuszczalne są rysy lub 
pęknięcia w spoinie albo materiale w jej sąsiedztwie. 
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub zaklęśnięć. W 
spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15% grubości spawanych 
elementów. 
Badanie spoin zgodnie z normą PN-EN ISO 17635. Wady spoin pachwinowych i czołowych, wykrywalne przez 
oględziny spoin i makroskopowe nieniszczące badania, określa się wg PN-EN ISO 17637. 
Spoiny powinny być zbadane metodą ultradźwiękową  (UT) lub radiograficzną (RT) zgodnie z planem badań lub 
prześwietleń, podanym w projekcie technologii spawania.  
Na konstrukcji obok każdej spoiny powinno być odbite jej oznaczenie zgodnie z oznaczeniami na planie badań 
ultradźwiękowych (UT) lub prześwietleń (RT), a na okres badania spoiny należy na konstrukcji umieścić 
oznaczenie spoiny z podziałem spoin długich. Wszystkie spoiny czołowe należy zbadać na całej ich długości.  
Badanie metodą ultradźwiękową należy prowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 17640, badanie spoin metodą 
radiograficzną zgodnie z normą PN EN ISO 17636-1:2013-06. 
Ocena połączeń spawanych zgodnie z normą PN-EN ISO 11666 dla połączeń badanych metodą 
ultradźwiękową  i zgodnie z normą PN-EN ISO 10675-1:2013-12 dla połączeń badanych metodą 
radiograficzną. 
Złącza wykonane za pomocą spoin czołowych powinny być zbadane na zginanie oraz na udarność samej 
spoiny, strefy przejęcia i strefy ciepła materiału. 
Wymagane spoiny specjalnej jakości klasa złączy B wg PN-EN ISO 5817 oraz spoiny normalnej jakości klasa 
złączy C wg PN-EN ISO 5817. 
Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nie odpowiadające wymaganiom należy usunąć w sposób 
nie powodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych naprężeń. Powtórnie wykonane 
spoiny w miejscu usuniętych należy poddać ponownemu badaniu w pełnym zakresie. 
Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-S-10050 p. 2.4.4.4. Wszystkie spoiny po wykonaniu 
podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Każda spoina powinna być oznaczona marką spawacza. 
Wykonawca obowiązany jest dokonać badania spoin i udostępnić je do kontroli Inżyniera. Badania spoin 
polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących prowadzi przedstawiciel Inżyniera 
osobiście na podstawie normy PN-EN ISO 17637. Badania ultradźwiękowe (UT) i radiograficzne (RT) 
wykonywać mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez Komisję Kwalifikacyjną Ministerstwa Infrastruktury 
podczas przewodu kwalifikującego wytwórnię. Inżynier uprawniony jest do zarządzenia dodatkowych badań 
stopiwa i złączy spawanych w każdej fazie wytwarzania konstrukcji. Badania, potwierdzające jakość robót 
spawalniczych prowadzić należy według PN-S-10050 p. 3.2.8 i p. 3.2.9. 
Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań i przekazać ją Inżynierowi podczas odbioru 
ostatecznego konstrukcji. 
 
 

5.2.2.2. Usuwanie odkształceń konstrukcji po spawaniu 
Każdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod względem zgodności 
kształtu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchyłki większe od dopuszczalnych muszą być usunięte. 
Projekt technologiczny prostowania konstrukcji, zgodny z punktami 2.4.1.2, 2.4.2.8, 2.6.8 i 2.8. normy 
PN-S-10050 ma być przygotowany przez wytwórcę. Projekt opisujący zakres robót i sposoby technologiczne 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-17635-2010e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-10675-1-2013-12e.html
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prostowania muszą zostać zatwierdzone przez Inżyniera. Operacja usuwania odkształceń spawalniczych 
odbywać się powinna w obecności przedstawiciela Inżyniera z przestrzeganiem zaleceń PN-S-10050. 
Wystąpienie pęknięć czy innych uszkodzeń w elemencie w trakcie usuwania lub po usunięciu odkształceń 
spawalniczych powoduje jego dyskwalifikację i odrzucenie danego elementu. 

5.2.2.3. Próbny montaż stalowej konstrukcji mostowej 
Należy dążyć do tego, aby wytwarzana stalowa konstrukcja mostowa była próbnie zmontowana przez 
wytwórcę. Próbny montaż wytworzonych elementów stalowej konstrukcji mostowej należy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami PN-S-10050 p. 2.4.4.5. 
Do próbnego montażu można przystąpić po dokonaniu odbioru wytworzonych elementów stalowej konstrukcji 
mostowej przez Inżyniera oraz uzyskaniu jego akceptacji dla przewidywanych sposobów przeprowadzenia 
próbnego montażu i stosowanych technologii. 
W przypadku, gdy wykonanie w wytwórni montażu próbnego całej konstrukcji nie jest uzasadnione technicznie 
i ekonomicznie (np. w przypadku dużych przęseł spawanych na miejscu budowy) Inżynier może dopuścić 
wykonanie montażu próbnego polegającego na sprawdzeniu wymiarów przez przyłożenie przylegających do 
siebie zespołów spawalniczych. Należy sprawdzić czy jest zachowane wymagane podniesienie wykonawcze. 
Dopuszczalna odchyłka podniesienia wykonawczego wynosi ±10% projektowanego, pod warunkiem, że linia 
wygięcia wstępnego ma płynny przebieg (odchyłka różnic rzędnych w sąsiednich punktach nie powinna 
przekraczać 10% tej wartości). 
Wszystkie elementy należy oznaczyć w sposób trwały i wyraźny wg pisemnego schematu oznaczeń i schemat 
ten załączyć do projektu powykonawczego mostu. 
O przeprowadzanym próbnym montażu należy każdorazowo pisemnie, z wyprzedzeniem trzydniowym 
zawiadamiać Inżyniera oraz wykonawcę montażu docelowego na budowie.  
Na zakończenie próbnego montażu należy spisać protokół z jego przeprowadzenia, podając w nim wszelkie 
istotne dla konstrukcji dane, a w szczególności: 
– stwierdzenia o zgodności wykonanej konstrukcji z dokumentacją projektową, wraz ze szczegółowym 

omówieniem odchyłek od wymiarów teoretycznych, 
– linię podniesienia wykonawczego i odchyłki od linii teoretycznej, 
– znaki pomiarowe na sąsiednich elementach konstrukcji, ich oznakowanie i wymiary względem siebie 

w zmontowanej konstrukcji. 

5.2.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłką 
Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką zabezpieczone wg ST M.05.00.02 i ST M.05.00.03 Wykonanie 
czynności związanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowanie powierzchni i nanoszenie powłok ochronnych 
powinno być przewidziane w możliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji. 

5.2.2.5. Odbiór konstrukcji u wytwórcy 
Po wykonaniu montażu próbnego i zabezpieczenia antykorozyjnego Inżynier dokonuje odbioru konstrukcji 
zgodnie z PN-S-10050 p. 2.8. Odbiór polega na komisyjnych oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników 
wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. W komisji odbierającej, której skład 
ustala Inżynier, powinien uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa montującego obiekt. 
Wytwórca powinien przedstawić komisji: 
– projekt warsztatowy, 
– projekt technologii spawania, 
– programu zapewnienia jakości zabezpieczenia antykorozyjnego, 
– dziennik wytwarzania, 
– atesty użytych materiałów, 
– świadectwa kontroli laboratoryjnej, 
– protokoły odbiorów częściowych, 
– protokół z próbnego montażu, a jeśli próbny montaż nie był przewidywany, protokół z pomiaru geometrii 

wytworzonej konstrukcji, 
– inne dokumenty przewidziane w programie  wytwarzania konstrukcji w wytwórni. 
Wykonawca konstrukcji stalowej jest zobowiązany do dostarczenia Inżynierowi kompletu uaktualnionej 
dokumentacji technicznej (projekt powykonawczy), zawierającej wszystkie zmiany wynikłe w czasie 
wytwarzania konstrukcji stalowej. 

5.3. Montaż i scalanie konstrukcji na placu budowy 
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5.3.1. Składowanie konstrukcji na placu budowy 
Obowiązkiem wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go 
wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ewentualne uszkodzenia powstałe w 
transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologicznym transportu, 
scalenia i montażu, uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio 
kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładach drewnianych lub betonowych 
(np. na podkładach kolejowych).  
Sposób układania konstrukcji powinien zapewniać: 
– jej stateczność i nieodkształcalność, 
– dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
– dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 
– zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 
W miarę możliwości należy dążyć do tego, aby dźwigary i belki były składowane w pozycji pionowej (takiej jak 
w konstrukcjach) i podparte w węzłach. 

5.3.2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia 
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób 
gwarantujący ich nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone 
przy użyciu odpowiednich zawiesi (oraz ewentualnie trawersów) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
(próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio 
wyekwipowana załoga). 
Na podporach mostu należy wyznaczyć w sposób trwały oś mostu, osie dźwigarów głównych i osie łożysk. 

Osie łożysk należy wyznaczać dla temperatury t0 = 10C w odległościach od osi środka łożysk stałych 
odpowiadających dokładnie rozpiętościom teoretycznym przęseł wg dokumentacji projektowej i rysunków 
warsztatowych. 
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego muszą być ocenione przez 
Inżyniera i w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy robót montażowych. 

5.3.3. Wykonanie połączeń tymczasowych 
Konstrukcja musi być scalona wg projektu technologicznego scalania i montażu a w tym projektu technologii 
spawania, zawierającego plan spawania. Spawane styki montażowe mogą być wykonane przy zapewnieniu 
warunków przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, 
wilgotności oraz osłonięciu od wiatrów. 

5.3.4. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy są przewidziane w projekcie warsztatowym. Jeśli zachodzi 
potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to spoiny sczepne) musi być to 
zaakceptowane przez Inżyniera. Spawanie uchwytów montażowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowań 
musi zostać ujęte w projekcie warsztatowym i podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. Inżynier może zażądać 
wykonania obliczeń sprawdzających skutki przyspawania uchwytów montażowych. Spawanie należy prowadzić 
zgodnie z wymaganiami PN-S-10050 p. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można 

w temperaturach powyżej +5C. Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją 
spawacza jego marką. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Końcowe 
badania spoin powinny być przeprowadzane nie wcześniej jak po upływie 96 godzin po ich wykonaniu. Badania 
spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących prowadzi przedstawiciel 
Inżyniera osobiście. Koszty badań ultradźwiękowych lub radiograficznych ponosi Wykonawca, a wykonywać je 
mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inżyniera. Badania, potwierdzające jakość robót spawalniczych, 
prowadzić należy według PN-S-10050 p. 3.2.8 i p. 3.2.9. 
Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań i przekazać ją Inżynierowi podczas odbioru 
ostatecznego konstrukcji. 

5.3.5. Osadzenie przęseł na podporach 
Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach Inżynier musi dokonać ostatecznego odbioru łożysk 
i ich posadowienia zachowując warunki określone w PN-S-10050 p. 2.6.3 i p. 3.3.1. Opuszczenie konstrukcji nie 
może powodować deformacji wykraczających poza obszar pracy sprężystej nawet w przypadku awarii 
podnośników. W czasie osadzania przęsła główne elementy muszą zachowywać swoje płaszczyzny. Operacja 
osadzania powinna być realizowana stopniowo z wykorzystaniem podkładek stalowych i klinów dębowych, tak 
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by w jednej fazie nie opuszczać więcej niż 1/500 rozpiętości przęsła. Osadzanie przęseł na podporach powinno 
odbywać się w obecności Inżyniera. 

5.3.6. Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu 
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w Wytwórni, gdzie wykonuje 
się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem ostatniej warstwy 
nawierzchniowej. Po ukończeniu montażu powłokę antykorozyjną należy dokończyć zgodnie z ST M.05.00.02. 
oraz  M.05.00.03. 

5.3.7. Rusztowania montażowe 
Rusztowania do montażu, jako element projektu technologicznego,  powinny być zaprojektowane i obliczone na 
siły wynikające z projektu montażu konstrukcji ustroju niosącego. Zaakceptowany przez Inżyniera projekt 
rusztowań nie może być bez jego zgody zmieniany. Rusztowania stalowe z elementów składanych do 
wielokrotnego użytku powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm. 
W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5% rozstawu, 
– w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ±5% wysokości jarzm, lecz nie więcej niż 5 cm, 
– w rozstawie poprzecznic pomostu ±5 cm. 

5.3.8. BHP i ochrona środowiska 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów BHP i dotyczących ochrony 
środowiska odpowiada Wykonawca. Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie 
naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie Robót, niezależnie od 
działań kontrolnych Inżyniera. 

6.1. Sprawdzenie jakości materiałów 
Należy sprawdzić spełnienie wymagań podanych w niniejszej ST. Ponadto należy sprawdzić, czy użyte 
elementy stalowe jak blachy, płaskowniki, kształtowniki są zgodne z dokumentacją projektową co do gatunku i 
odpowiadają właściwym normom przedmiotowym podanym w niniejszej ST. 
Należy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie śrub i nakrętek. Do 
każdej partii wyrobu powinno być wystawione przez Wykonawcę zaświadczenie zawierające co najmniej: 
– datę wystawienia zaświadczenia, 
– nazwę i adres wytworni, 
– oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych, 
– masę netto wyrobu lub liczbę sztuk, 
– wyniki badań, 
– podpis i pieczęć wytwórni. 
Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadają atesty wystawione przez wytwórcę 
tych materiałów. Atesty muszą potwierdzać zgodność danego materiału z normami przedmiotowymi 
określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz zgodność okresu gwarancji dla danego wyrobu.  

6.2. Sprawdzenie wymiarów konstrukcji 
Sprawdzenie wymiarów konstrukcji obejmuje zasadnicze wymiary elementów, w tym m.in. długość, wysokość, 
rozstaw elementów, przekroje blach, kształtowników. Sprawdzeniu podlega rozstaw łączników. Dokładność 
pomiaru powinna wynosić 1 mm. Wyniki pomiarów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i projektem 
warsztatowym. 

6.3. Sprawdzenie kształtu konstrukcji 
Sprawdzenie kształtu konstrukcji obejmuje sprawdzenie m.in. prostoliniowości elementów, ewentualnych 
wybrzuszeń środników dźwigarów z ich płaszczyzny, odchylenia płaszczyzny elementu od płaszczyzn 
przyjętych w dokumentacji projektowej (płaszczyzny pionowe, poziome lub pochyłe). 

6.4. Badanie spoiwa i złączy spawanych 
Należy wykonać następujące badania: 
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– składu chemicznego spoiwa (zawartość C, P, S), 
– własności mechaniczne spoiwa (Rm, Re, A5, Z), 
– próbę statyczną rozciągania doczołowych złączy spawanych (Rm), 
– próbę zginania doczołowych złączy, 

– próbę udarności złączy na próbkach z karbem w kształcie litery V w temperaturze -20C, 
– plastyczność  złączy spawanych,  
– rozkład twardości w złączu spawanym, 
– badania metalograficzne. 
Badania te należy przeprowadzić wg wskazań i zakresu podanego w PN-S-10050. Ocena wyników badań wg 
PN-S-10050. Ponadto wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniom i ocenie zgodnie z zasadami 
podanymi w p. 5.2.2.1 niniejszej ST. 

6.5. Ocena wyników badań 
Konstrukcja wykonana w wytwórni jak i po zmontowaniu na budowie może być uznana za wykonaną zgodnie z 
wymaganiami norm i niniejszej Specyfikacji, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny.  W przypadku, 
gdy choć jedno badanie dało wynik negatywny, konstrukcja lub element wykonane niezgodnie z wymaganiami 
normy lub ST powinna być doprowadzona przez Wykonawcę do stanu zgodności z normami i ST oraz 
przedstawiona do ponownego zbadania. Wyniki badań przeprowadzonych w wytwórni i po zmontowaniu 
konstrukcji winny być wpisywane na bieżąco do dziennika budowy lub ujmowane w formie protokołów. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 t (tona) / 1 Mg (megagram) stali elementów ustroju nośnego lub drugorzędnych. 
Do płatności przyjmuje się masę zgodnie z dokumentacją projektową, zwiększoną lub zmniejszoną o ilości 
wynikające z zatwierdzonych przez Inżyniera zmian, w tym również zmian wynikających z zatwierdzonego 
przez Inżyniera projektu warsztatowego lub zatwierdzonego przez Inżyniera projektu technologicznego. 
Zarówno Inżynier jak i Wykonawca mogą żądać, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, końcowego 
sprawdzenia masy konstrukcji. Żądanie Wykonawcy musi być przedstawione na piśmie. 
Ciężar właściwy stali należy przyjmować według polskich norm. Naddatki wynikające z zastosowania przez 
Wykonawcę elementów zamiennych o większych niż potrzeba wymiarach nie są zaliczane do masy konstrukcji. 
Ciężar śrub, nakrętek, łączników do współpracy z betonem oraz podkładek wlicza się do masy konstrukcji wg 
ich nominalnej masy i wymiarów. 
Nie wlicza się do masy powłok ochronnych. 
Masę spoin wlicza się do masy konstrukcji wg ich nominalnych wymiarów – nadlewek, wydłużeń itp. nie 
uwzględnia się.  
Zestawione w projekcie wykonawczym zestawienia stali konstrukcyjnej należy rozumieć jako zestawienia stali 
netto (nie potrącone są z masy jedynie otwory i wcięcia o powierzchni mniejszej od 0,01 m2). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

8.1. Odbiory częściowe 
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inżynier po zapoznaniu się z programem wytwarzania 
konstrukcji (p. 5.1.3) i programem montażu (p. 5.1.4) Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji 
programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w p. 5 niniejszej ST. 
 

8.2. Odbiór końcowy 
Końcowy odbiór stalowej konstrukcji mostowej dokonywany jest po ukończeniu obiektu (ukończone mają być 
roboty związane z pomostem, izolacją, nawierzchnią, dojazdami itp.), w połączeniu z próbnym obciążeniem. 
Obiekt musi być odbierany komisyjnie z zachowaniem warunków określonych w p. 2.8 PN-S-10050. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć uaktualnioną dokumentację projektową, 
zawierającą wszystkie zmiany wprowadzone w czasie budowy oraz inwentaryzację powykonawczą obiektu. 
Próbne obciążenie wiaduktu należy wykonać na zlecenie Inżyniera. Badania pracy konstrukcji w czasie 
próbnego obciążenia prowadzić może na zlecenie Inwestora IBDiM lub inna jednostka naukowo-badawcza, 
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zakwalifikowana przez Ministerstwo Infrastruktury do badań budowli mostowych in-situ. Wykonawca badań 
podczas próbnego obciążenia nie może być zależny od wykonawcy montażu ani wytwórcy konstrukcji. 
Jeżeli wyniki badań konstrukcji pozwalają na dopuszczenie obiektu do eksploatacji należy sporządzić protokół 
odbioru końcowego zawierający: 
a) datę, miejsce i przedmiot spisanego protokółu, 
b) nazwiska przedstawicieli: 

– Inżyniera, 
– jednostki przejmującej obiekt w administrację, 
– wykonawcy montażu, 
– jednostki naukowo-badawczej orzekającej o przydatności eksploatacyjnej obiektu, 

c) oświadczenie jednostki przejmującej obiekt w administrację o przejęciu od Wykonawcy kompletnej 
dokumentacji budowy, w skład której wchodzą: 
– dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami, 
– dziennik wytwarzania w wytwórni, 
– dziennik budowy, 
– atesty materiałów użytych w wytwórni i podczas montażu, 
– świadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badań wymaganych w ST, 
– protokoły odbiorów częściowych, 
– inne dokumenty przewidziane w programach wytwarzania i montażu, 

d) stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z dokumentacją projektową i wymaganiami Specyfikacji, 
e) wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od dokumentacji projektowej, nie mających wpływu na 

nośność, walory użytkowe i trwałość obiektu (mogą mieć wpływ na należność za wykonane roboty), 
f) stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji, 
g) podpisy stron odbioru wg p.  b) protokółu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonania robót obejmuje: 
Cena jednostki obmiarowej wykonania robót obejmuje: 
– w zakresie wytwarzania konstrukcji – dostarczenie wszystkich czynników produkcji, przygotowanie 

i dostarczenie projektu warsztatowego, badanie blach i płyt stalowych oraz wykonanie poleceń Inżyniera 
z tym związanych, czyszczenie, cięcie, trasowanie, wiercenie, obróbkę maszynową, pasowanie, 
ukosowanie, spawanie,  skręcanie na śruby, montaż, nagrzewanie, zapewnienie śrub, nakrętek i podkładek 
(niezbędnych do wykonania montażu na budowie) razem ze śrubami zapasowymi oraz bolcami 
montażowymi, łącznikami do łączenia konstrukcji stalowej z betonem, obróbką termiczną, kontrolę 
kwalifikacji spawaczy, prowadzenie badań robót spawalniczych wraz z zastosowaniem metod 
nieniszczących, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji (warsztatowe), oznakowanie elementów 
konstrukcji wg kolejności ich montażu na budowie, montaż próbny w wytwórni, 

– w zakresie montażu konstrukcji na budowie – przygotowanie i dostarczenie projektu technologicznego 
transportu, scalenia i montażu konstrukcji oraz projektu powykonawczego, wykonanie i rozbiórkę 
konstrukcji rusztowaniowej i stężeń montażowych, montaż wstępny z regulacją geometrii, sprawdzenie 
kwalifikacji spawaczy i monterów, stałe połączenie elementów konstrukcji przez spawanie z nagrzewaniem 
i wykonaniem osłon dla robót spawalniczych, badanie połączeń, w tym nieniszczące, badanie szczelności 
przekroi zamkniętych (skrzynek szczelnych), dostarczenie i odwiezienie materiałów usługowych poza pas 
drogowy, zapewnienie bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac montażowych. 

Cena jednostki obmiarowej uwzględnia także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do 
kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
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PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali. Część 1: Znaki stali. 
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny 

zgodności elementów konstrukcyjnych. 
PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania 

techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. 
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-EN 10164:2007  Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w kierunku 

prostopadłym do powierzchni wyrobu. Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 10025-1:2007  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne 

warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 10025-2:2007  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki 

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych. 
PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 3: Warunki 

techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po 
normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym. 

PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 4: Warunki 
techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po 
walcowaniu termomechanicznym. 

PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 5: Warunki 
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejących. 

PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 6: Warunki 
techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w 
stanie ulepszonym cieplnie. 

PN-H-92127:1973 Blachy stalowe żeberkowe. 
PN-H-93000:1984 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco. 
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary. 
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, wymiarów i masy. 
PN-EN 10055:1999  Stal. Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, walcowane 

na gorąco. Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-H-93407:1991 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
PN-EN 10024:1998  Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane 

na gorąco. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-EN 12385-1+A1:2009  Liny stalowe. Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 12385-2+A1:2008  Liny stalowe. Bezpieczeństwo. Część 2: Definicje, oznaczenie i klasyfikacja. 
PN-EN ISO 4032:2013-06 Nakrętki sześciokątne (odmiana 1). Klasy dokładności A i B. 
PN-EN ISO 4034:2013-06  Nakrętki sześciokątne (odmiana 1). Klasa dokładności C. 
PN-EN ISO 8673:2013-06  Nakrętki sześciokątne (odmiana 1) z gwintem metrycznym drobnozwojnym . 

Klasy dokładności A i B. 
PN-EN ISO 4035:2013-06 Nakrętki sześciokątne niskie ze ścięciem (odmiana 0). Klasy dokładności A i B. 
PN-EN ISO 8675:2013-06 Nakrętki sześciokątne niskie ze ścięciem (odmiana 0), z gwintem metrycznym 

drobnozwojnym. Klasy dokładności A i B. 
PN-EN ISO 7089:2004 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A. 
PN-EN ISO 4759-1:2004  Tolerancje części złącznych. Część 1: Śruby, wkręty, śruby dwustronne i 

nakrętki. Klasy dokładności A, B i C. 
PN-EN ISO 4759-3:2004  Tolerancja części złącznych. Część 3: Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i 

nakrętek. Klasy dokładności A i C. 
PN-EN ISO 7091:2003 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C. 
PN-EN ISO 7089:2004 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A. 
PN-M-82009:1979 Podkładki klinowe do dwuteowników. 
PN-M-82018:1979 Podkładki klinowe do ceowników. 
PN-EN ISO 4016:2011 Śruby ze łbem sześciokątnym. Klasa dokładności C. 
PN-EN ISO 8765:2011 Śruby ze łbem sześciokątnym, z gwintem metrycznym drobnozwojowym. Klasa 

dokładności A i B. 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-10027-1-2007p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1090-1-a1-2012p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1090-2-a1-2012p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-10204-2006p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-10164-2007p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-10025-1-2007p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-10025-2-2007p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-10025-2-2007p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-10025-4-2007p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-10025-5-2007p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-10025-6-a1-2009e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-10055-1999p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-10024-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12385-1-a1-2009p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12385-2-a1-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4032-2013-06e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4034-2013-06e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-8673-2013-06e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4035-2013-06e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-8675-2013-06e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4759-1-2004p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4759-3-2004p.html
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PN-EN ISO 4014:2011 Śruby ze łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
PN-EN 24015:1999 Śruby ze łbem sześciokątnym z trzpieniem zmniejszonym. Klasa dokładności B. 
PN-EN ISO 898-1:2013-06 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz 

stopowej. Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności. 
Gwint zwykły i drobnozwojny. 

PN-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania 
łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i drobnoziarnistych. 
Klasyfikacja. 

PN-EN ISO 14343:2010 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, taśmy elektrodowe, druty 
i pręty do spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych. Klasyfikacja. 

PN-EN ISO 14341:2011 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe i stopiwo do spawania 
łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych 
i drobnoziarnistych. Klasyfikacja. 

PN-EN ISO 14171:2010  Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe 
proszkowe i kombinacje elektroda/topnik do spawania łukiem krytym stali 
niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja. 

PN-EN ISO 636:2008 Materiały dodatkowe do spawania. Pręty, druty i stopiwa do spawania elektrodą 
wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych. 
Klasyfikacja.  

PN-EN ISO 14174:2012 Materiały dodatkowe do spawania. Topniki do spawania łukiem krytym i 
spawania elektrożużlowego. Klasyfikacja 

PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. Specyfikacja geometrii 
wyrobu i tolerancje jakości. 

PN-EN ISO 9692-1:2008  Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące przygotowania złączy. 
Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w 
osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką 
stali. 

PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegów do spawania. Część 2: 
Spawanie stali łukiem krytym 

PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegów do spawania. Część 2: 
Spawanie stali łukiem krytym. 

PN-EN 1011-1:2009 Spawanie. Zalecenia dotyczące spawania metali. Część 1: Ogólne wytyczne 
dotyczące spawania łukowego. 

PN-EN 1011-2:2004 Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 2: Spawanie łukowe 
stali ferrytycznych. 

PN-EN 1011-2:2004/A1:2005 Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 2: Spawanie łukowe 
stali ferrytycznych. 

PN-EN ISO 9013:2003  Cięcie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. Specyfikacja geometrii 
wyrobu i tolerancje jakości 

PN-EN 10160:2001 Badanie ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich grubości równej lub 
większej niż 6 mm (metoda echa). 

PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne złączy spawanych. 
PN-EN ISO 17635:2010 Badania nieniszczące spoin. Zasady ogólne dotyczące metali. 
PN-EN ISO 17636-1:2013-06 Badania nieniszczące spoin -- Badanie radiograficzne -- Część 1: Techniki 

promieniowania X i gamma z błoną 
PN-EN ISO 17640:2011 Badania nieniszczące spoin. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. 
PN-EN ISO 11666:2011 Badania nieniszczące spoin. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. 

Poziomy akceptacji. 
PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczące spoin. Część 1: Ocena złączy spawanych ze stali, niklu, 

tytanu i ich stopów na podstawie radiografii. Poziomy akceptacji. 
PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem 

spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych. 
PN-EN 1993-2:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część2: Mosty stalowe. 
PN-EN ISO 9712:2012 Badania nieniszczące. Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań 

nieniszczących. 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-898-1-2013-06e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-9692-1-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-9692-2-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-9692-2-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1011-1-2009e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1011-2-2004p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1011-2-2004-a1-2005p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-10160-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-17635-2010e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-17640-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11666-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-5817-2009p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-9712-2012e.html
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PN-EN 287-1:2011  Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część 1: Stale. 
PN-EN ISO 14731:2008 Nadzorowanie spawania. Zadania i odpowiedzialność. 
PN-K-02056:1970 Tabor kolejowy normalnotorowy. Skrajnie statyczne. 
PN-K-02057:1969 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli. 

10.2. Inne materiały 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-287-1-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-14731-2008p.html
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem metalizacji konstrukcji stalowych przęseł i elementów drugorzędnych obiektów 
inżynieryjnych w ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej 
nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego przez 
natryskiwanie cieplne powłok cynkowych i uszczelnianie ich powłoką uszczelniającą na wszystkich 
powierzchniach stalowych nie stykających się z betonem. 
Nakładanie powłok odbywać się będzie w wytwórni z wyjątkiem zabezpieczania miejsc uszkodzonych 
i powierzchni spoin, które zostanie wykonane na miejscu budowy. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Metalizacja – naniesienie warstwy cynku, aluminium, ich stopów lub innych, odpowiednio dobranych metali na 
powierzchnię elementu stalowego w celu zabezpieczenia jej przed korozją. 
Metalizacja natryskowa – sposób nanoszenia powłoki metalizacyjnej polegający na napylaniu podgrzanego do 
temperatury topnienia metalu strumieniem gazu pod ciśnieniem. 
Metalizacja ogniowa – sposób nakładania powłoki metalizacyjnej przez zanurzenie zabezpieczanego 
elementu w ciekłym (stopionym) metalu. 
Powierzchnia referencyjna – wybrany przez strony fragment powierzchni zabezpieczanego obiektu, na której 
dokonuje się zabezpieczenia antykorozyjnego w obecności inwestora, producenta materiałów i wykonawcy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Materiały do nakładania powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie 
Nakładanie powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie należy wykonać przy zastosowaniu odpowiedniego 
materiału, w zależności od przyjętej technologii wykonania powłoki. Czystość zastosowanego cynku ma być nie 
mniejsza niż 99.99% zgodnie z ISO 752. 

2.2. Materiały do nakładania powłoki uszczelniającej 
Niskocząsteczkowa farba epoksydowa. 

2.3. Materiały pomocnicze 
Materiałami pomocniczymi, stosowanymi do przygotowania powierzchni stalowej pod powłoki cynkowe 
natryskiwane cieplnie, są materiały ścierne o wielkości ziarna pozwalającej uzyskać profil chropowatości 
powierzchni „medium” wg PN-EN ISO 8503-2 (wzorzec G) np. korund, elektrokorund, żużel pomiedziowy, wg 
norm PN-EN ISO 11124 i PN-EN ISO 11126. 
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Materiałami pomocniczymi do nakładania powłoki uszczelniającej są odpowiednie rozpuszczalniki 
i rozcieńczalniki, podane w karcie technicznej produktu. 

2.4. Składowanie materiałów 
Wszystkie materiały należy przechowywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach technicznych 
produktów. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania powłok cynkowych natryskiwanych cieplnie – zależnie od zastosowanej metody wykonania, tj. 
systemu termicznego natrysku gazowego, systemu termicznego natrysku przy użyciu materiałów proszkowych, 
systemu termicznego w łuku elektrycznym lub systemu natryskowego plazmowego – wytwórca konstrukcji 
zastosuje odpowiedni sprzęt.  
Do nakładania powłoki uszczelniającej zastosowany zostanie sprzęt spełniający parametry nakładania podane 
w karcie technicznej wyrobu. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.1. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji i odpylania 
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo-ściernym, 
dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inżyniera. Sprzęt do czyszczenia musi zapewniać strumień wolnego 
od oleju i suchego powietrza. 
Do odpylania konstrukcji należy stosować odkurzacze przemysłowe. 

3.2. Sprzęt do nakładania powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie 
Do nakładania powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie można używać pistoletów płomieniowych lub łukowych. 
Powłoki mogą być nakładane ręcznie lub w sposób zmechanizowany. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

4.1. Transport rozpuszczalników 
Transport rozpuszczalników winien odbywać się z zachowaniem obowiązujących przepisów o przewozie 
materiałów niebezpiecznych. 

4.2. Transport elementów z powłoką cynkową natryskiwaną cieplnie 
Przy transporcie elementów z powłokami cynkowymi, natryskiwanymi cieplnie, zalecana jest ostrożność 
z uwagi na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne, występujące przy uderzeniach. 
Jeżeli wytwórca konstrukcji przekazuje ją innemu przedsiębiorstwu wykonującemu montaż na budowie, 
obowiązkiem wytwórcy jest przekazanie konstrukcji po transporcie, rozładunku i wykonaniu napraw uszkodzeń 
powłok antykorozyjnych powstałych w transporcie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt zapewnienia jakości (PZJ) i harmonogram robót, 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonane nakładanie powłok cynkowych natryskiwanych 
cieplnie i uszczelnianie ich na elementach konstrukcji stalowej. 

5.1. Przygotowanie powierzchni do nakładania powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie 
Elementy konstrukcji przewidziane do nakładania powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie powinny mieć 
zapewniony dobry dostęp do pokrywanej powierzchni i pozwalać na prawidłową pracę urządzeń do czyszczenia 
(obróbki strumieniowo-ściernej) i natryskiwania cieplnego. Przygotowanie powierzchni do metalizacji obejmuje: 
– wykonanie prac hawerskich, aby ewentualne wady powierzchni odpowiadały wymaganiom P3 wg PN-EN 

ISO 8501-3, a krawędzie były zaokrąglone co najmniej do promienia 2 mm, skalopsy muszą być 
sfazowane, 

– odtłuszczenie powierzchni, 
– oczyszczenie do stopnia czystości Sa 3 wg PN-EN ISO 8501-1, 
– uzyskanie profilu chropowatości powierzchni „medium” wg PN-EN-ISO 8503-2 (wzorzec G), 
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– usunięcie pyłu i kurzu z oczyszczonych powierzchni, bezpośrednio przed metalizowaniem, przy użyciu 
odkurzaczy przemysłowych i uzyskanie wymaganego stopnia nie wyższego niż 3 wg PN-EN ISO 8502-3, 

– oklejenie taśmą na szerokość 50 mm powierzchni, w miejscach przewidzianych połączeń spawanych w 
czasie montażu konstrukcji, przed natryskiwaniem powłoki cynkowej. 

Okres od ukończenia przygotowania powierzchni stalowej obróbką strumieniowo-ścierną do rozpoczęcia 
natryskiwania powłoki metalizacyjnej nie powinien być dłuższy niż: 
– 8 godzin po przechowywaniu oczyszczonego elementu w suchym i ciepłym pomieszczeniu, 

– 4 godziny na otwartym powietrzu, w temperaturze powyżej 15C i wilgotności względnej poniżej 65%, 
– 0,5 godziny na otwartym powietrzu, pod zadaszeniem, przy wilgotności względnej 90%. 
Jeżeli przerwa była dłuższa, lub nastąpiło zanieczyszczenie oczyszczonej powierzchni, to należy ją ponownie 
oczyścić metodą strumieniowo-ścierną. Sam pył i kurz można usunąć z oczyszczonych powierzchni przy 
pomocy odkurzaczy przemysłowych. 
Powierzchnie w miejscach przewidzianych połączeń spawanych w czasie montażu konstrukcji należy okleić 
taśmą na szerokość 50 mm przed natryskiwaniem powłoki cynkowej. 

5.2. Nakładanie powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie 

Powłoki cynkowe natryskiwane cieplnie można wykonywać gdy temperatura elementu jest większa o 3C od 
temperatury punktu rosy otoczenia. Robót nie można wykonywać w czasie deszczu, mgły, przy silnym wietrze. 
Czas, jaki upływa od zakończenia ostatecznego przygotowania powierzchni do rozpoczęcia natryskiwania, nie 
może być dłuższy od pół godziny przy wilgotnej atmosferze i 4 godzin przy suchym powietrzu. 
Ciśnienie gazów dla pistoletów płomieniowych oraz warunki prądowe dla pistoletów łukowych powinny być 
zgodne z instrukcjami obsługi tych urządzeń. 
Podczas natryskiwania należy zapewnić odpowiednie odległości pistoletów od płaszczyzny natryskiwanej, które 

wynoszą 150200 mm przy zastosowaniu pistoletu płomieniowego i 80150 mm przy pistolecie łukowym. 
Przy ręcznym nakładaniu powłok, w celu uzyskania równomiernej grubości powłoki, pistolet należy prowadzić 
ruchem jednostajnym w taki sposób, by każde następne pasmo zachodziło na uprzednio wykonane na połowę 

jego wysokości. Dla uzyskania właściwej, żądanej grubości, powyżej 50 m należy natryskiwać kilka warstw w 
taki sposób, by kierunki nakładania w następujących po sobie warstwach były prostopadłe w stosunku do 
siebie.  
Po zakończeniu montażu, powierzchnie przewidziane do uzupełniającej metalizacji należy poddać obróbce 
strumieniowo-ściernej, osłaniając powierzchnie metalizowane przed działaniem ścierniwa. Po dokładnym 
oczyszczeniu należy uzupełnić powłokę metalizacyjną tak, by nowa powłoka zachodziła na uprzednio 
wykonaną. 
Wymagania w stosunku do powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie: 

– grubość 150 m (200 m w korytach balastowych przęseł stalowych) – pomiar, ocena i odchyłki od 
wyspecyfikowanej grubości zgodnie z normą PN-EN 2063, 

–  jednorodna ziarnistość i jakość ustalona na wzorcu przed rozpoczęciem prac, 
– powłoka nie może wykazywać wad w postaci rys, pęknięć, pęcherzy, nie związanych cząstek metalowych, 

rozwarstwień wewnętrznych, 
– przyczepność do podłoża nie niższa niż 5 MPa wg PN-EN ISO 4624, na krawędziach według metody 

nacinania według normy PN-EN 2063, 
– powłoki cynkowe natryskiwane cieplnie należy uszczelnić powłoką uszczelniającą o grubości minimum 30 

m (niemierzalną), a następnie należy pokryć powłokami malarskimi wg rodzaju i zasad określonych 
w ST M.05.00.03 – do czasu nałożenia powłok malarskich powłoki cynkowe, natryskiwane cieplnie i potem 
uszczelnione, muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

5.3. Nakładanie powłok na miejsca uszkodzone i styki na miejscu budowy 
Warunki nanoszenia powłok takie jak w punkcie 5.1. 
Miejsca zabezpieczane należy przygotować zgodnie z podanymi uprzednio wymaganiami, brzegi istniejących 
powłok należy sfazować na przestrzeni około 3 cm i nanieść żądany system zgodnie z obowiązującą 
technologią. 
Miejsca, na które może przypadkowo zostać naniesiony system, a które już są pomalowane, należy osłonić 
(poza powierzchnią sfazowaną). Po naniesieniu powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie należy sprawdzić, czy 
nie została ona przypadkowo naniesiona na miejsca już zabezpieczone i usunąć ją ewentualnie delikatnie z 
tych miejsc papierem ściernym. 
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5.4. Powierzchnie referencyjne 
Dostawca materiałów, po zaaprobowaniu ich przez Inżyniera, powinien zapewnić obecność swojego inspektora 
w czasie wykonywania odcinków referencyjnych, zgodnie z „Zaleceniami do wykonywania i odbioru 
antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych” wydanymi w grudniu 
1998 przez GDDP. Miejsce odcinków próbnych wyznacza Inżynier. Odcinki referencyjne wykonuje wykonawca, 
sprzętem zatwierdzonym do stosowania na danym obiekcie. 

5.5. Warunki dotyczące bezpieczeństwa pracy 
Powinny być zachowane wszystkie warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związane z procesem 
obróbki strumieniowo-ściernej i natryskiwania cieplnego powłok cynkowych oraz nanoszenia powłok 
malarskich. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

6.1. Sprawdzenie jakości materiałów 
Ocenę materiału, na powłokę cynkową natryskiwaną cieplnie i powłokę uszczelniającą, należy przeprowadzić w 
oparciu o atesty Producenta. W przypadku braku atestu wytwórca lub wykonawca powinien przedstawić 
badania wynikające z normy przedmiotowej i w zakresie uzgodnionym z Inżynierem. Ścierniwo winno 
odpowiadać normom przedmiotowym. 

6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do natryskiwania cieplnego powłoki cynkowej 
Sprawdzenie przygotowania powierzchni należy przeprowadzić wizualnie, nieuzbrojonym okiem, przy świetle 
dziennym lub sztucznym rozproszonym. Ocenia się: 
– wykonanie prac hawerskich tak, aby ewentualne wady powierzchni odpowiadały wymaganiom P3 wg PN-

EN ISO 8501-3,  
– zaokrąglenie krawędzi  co najmniej do promienia 2 mm,  
– sfazowanie skalopsów, 
– zeszlifowanie na powierzchni 5 cm od krawędzi ciętych na gorąco, 
– stan odtłuszczenia powierzchni, 
– oczyszczenie do stopnia czystości Sa 3 wg PN-EN ISO 8501-1, 
– uzyskanie profilu chropowatości powierzchni „medium” wg PN-EN-ISO 8503-2 (wzorzec G), 
– odpylenie do stopnia nie wyższego niż 3 wg PN-EN ISO 8502-3, 
– oklejenie powierzchni, w miejscach przewidzianych połączeń spawanych w czasie montażu konstrukcji, do 

szerokości 50 mm od krawędzi. 

6.3. Kontrola natryskiwania cieplnego powłoki cynkowej  
W trakcie natryskiwania cieplnego powłoki cynkowej należy sprawdzać warunki pogodowe (temperatura 
powietrza i elementu, wilgotność powietrza, temperatura punktu rosy otoczenia, brak opadów, mgły, silnego 
wiatru) oraz technologiczne (odległość natryskiwania, ciśnienie gazów bądź napięcie i natężenie prądu, 
w zależności od stosowanej aparatury, które powinny być zgodne z instrukcjami obsługi tych urządzeń, sposób 
nanoszenia powłoki). 

6.4. Ocena jakości powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie 
Ocenę jakości powłoki należy wykonać pod kątem: 
– jej zewnętrznego wyglądu, przez porównanie z uzgodnionymi uprzednio wzorami,   
– grubości, mierzonej zgodnie z normą PN-EN 2063, 
– przyczepności, mierzonej zgodnie z normą PN-EN 2063 i PN-EN ISO 4624; pomiar przyczepności jako 

pomiar niszczący należy wykonać badając, przy rozpoczęciu prac, standard wykonywanych powłok oraz w 
przypadkach wątpliwych. 

6.5. Kontrola nakładania powłoki uszczelniającej 
Powłoka uszczelniająca musi być nałożona zgodnie z warunkami podanymi w karcie technicznej, w ilości 
podanej w Aprobacie Technicznej w g/m2.  
O ile w wytwórni nie będą nanoszone następne powłoki, a konstrukcja może przebywać bez zadaszenia na 
placu budowy, to należy nałożyć następną powłokę z farby uszczelniającej o tej samej grubości, po czasie 
przewidzianym w karcie technicznej produktu. 
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6.6. Ocena jakości powłoki uszczelniającej 
Należy oceniać ilość materiału naniesionego na określoną powierzchnię konstrukcji. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 metalizowanej powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonania robót obejmuje: 
– zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
– przygotowanie powierzchni do nakładania powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie, 
– nałożenie powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie i powłoki uszczelniającej, zgodnie z zastosowaną 

technologią, z zabezpieczeniem kolejno nakładanych  powłok, 
– wykonanie niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych oraz ich przekładanie, 
– przeprowadzanie badań przewidzianych w Specyfikacji, 
– dostosowanie się do warunków pogodowych, 
– zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót na środowisko, 
– zabezpieczenie wykonanej powłoki przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 
– zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– demontaż i usunięcie rusztowań, 
– uporządkowanie miejsca robót, 
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1. Ogólne wprowadzenie i 
klasyfikacja. 

PN-EN ISO 11126-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 3. Żużel pomiedziowy. 

PN-EN ISO 11126-4:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 4. Żużel paleniskowy. 

PN-EN ISO 11126-5:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 5. Żużel poniklowy. 

PN-EN ISO 11126-6:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 6. Żużel wielkopiecowy. 
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PN-EN ISO 11126-7:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 7. Elektrokorund. 

PN-EN ISO 11126-8:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 8. Piasek oliwinowy. 

PN-EN ISO 11126-9:2006 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 9. Starurolit. 

PN-EN ISO 11126-10:2006 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 10. Almandyn. 

PN-EN ISO 11125-2:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody badań metalowych ścierniw stosowanych w obróbce 
strumieniowo-ściernej. Część 2 – Oznaczanie składu ziarnowego. 

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych 
w obróbce strumieniowo-ściernej. Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

PN-EN ISO 11124-2:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych 
w obróbce strumieniowo-ściernej. Ostrokątny śrut z żeliwa utwardzonego. 

PN-EN ISO 11124-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych 
w obróbce strumieniowo-ściernej. Kulisty i ostrokątny śrut z wysokowęglowego 
staliwa. 

PN-EN ISO 11124-4:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych 
w obróbce strumieniowo-ściernej. Kulisty śrut z niskowęglowego staliwa. 

PN-EN ISO 11127-1:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody badań ścierniw niemetalowych stosowanych w obróbce 
strumieniowo-ściernej. Część 1. Pobieranie próbek. 

PN-EN ISO 11127-2:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody badań ścierniw niemetalowych stosowanych w obróbce 
strumieniowo-ściernej. Część 2. Oznaczanie składu ziarnowego. 

PN-EN ISO 11127-3:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody badań ścierniw niemetalowych stosowanych w obróbce 
strumieniowo-ściernej. Część 3. Oznaczanie gęstości właściwej. 

PN-EN ISO 11127-4:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody badań ścierniw niemetalowych stosowanych w obróbce 
strumieniowo-ściernej. Część 4. Ocena twardości metodą szkiełek 
mikroskopowych. 

PN-EN ISO 11127-5:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody badań ścierniw niemetalowych stosowanych w obróbce 
strumieniowo-ściernej. Część 5. Oznaczanie zawartości wilgoci. 

PN-EN ISO 11127-6:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody badań ścierniw niemetalowych stosowanych w obróbce 
strumieniowo-ściernej. Część 6. Oznaczanie zanieczyszczeń rozpuszczalnych w 
wodzie metodą pomiaru przewodnictwa. 

PN-EN ISO 11127-7:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody badań ścierniw niemetalowych stosowanych w obróbce 
strumieniowo-ściernej. Część 7. Oznaczanie chlorków rozpuszczalnych w 
wodzie.PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości 
powierzchni. Część 1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
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niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 
usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 3. Stopnie 
przygotowania spoin, krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni.PN-EN 
ISO 8503-1:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży 
stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Wyszczególnienie i 
definicje wzorców ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obróbce 
strumieniowo-ściernej. 

PN-EN ISO 8503-2:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po 
obróbce strumieniowo-ściernej. Część 2: Metoda stopniowania profilu 
powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania 
z użyciem wzorca. 

PN-EN ISO 2063:2006 Natryskiwanie cieplne. Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Cynk, aluminium i 
ich stopy. 

PN-EN ISO 14918:2000 Natryskiwanie cieplne. Egzamin dla metalizatorów. 
PN-EN ISO 14920:2000 Natryskiwanie cieplne. Natryskiwanie i przetapianie powłok ze stopów 

przetapialnych natryskiwanych cieplnie. 
PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i 

ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza. 
PN-EN 657:2006 Natryskiwanie cieplne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-EN 1395:2007 Natryskiwanie cieplne. Badania odbiorcze urządzeń do natryskiwania cieplnego. 

Część 1. Wymagania ogólne. 
Część 2. Natryskiwanie płomieniowe z uwzględnieniem natryskiwania 
naddźwiękowego HVOF. 
Część 3. Natryskiwanie łukowe. 
Część 4. Natryskiwanie plazmowe. 
Część 5. Natryskiwanie plazmowe w komorach. 
Część 6. Manipulatory. 
Część 7. Podajniki proszku. 

PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny. 
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości 
kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z 
taśmą samoprzylepną). 

10.2. Inne materiały 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).  
– Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych 

obiektów mostowych – Załącznik do Zarządzenia nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 8 
grudnia 1998. 

– Instrukcja Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 77-72. Projekt wyposażenia typowego stanowiska 
metalizacyjnego. 

– Katalog Nakładów Rzeczowych nr 7-12 "Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne". Katalog 
opracowany przez Sekcję Korozji przy Zarządzie Głównym SiTPChem, Gdańsk, 1998. 
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1.  WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź ogólnej specyfikacji technicznej (OST) należy przez to rozumieć Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z pokrywaniem powłokami malarskimi konstrukcji stalowych obiektów inżynieryjnych w 
ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: 
Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy pokrywaniu powłokami malarskimi konstrukcji 
stalowej obiektu lub jego elementów i obejmują: 
– przygotowanie powierzchni cynkowej natryskiwanej cieplnie i uszczelnionej w przypadku konstrukcji 

nowych, wykonywanych w wytwórni, 
– oczyszczenie metodą strumieniowo-ścierną, osuszenie, odpylenie i odtłuszczenie powierzchni w przypadku 

elementów istniejących, poddawanych renowacji, 
– wykonanie wszystkich czynności dodatkowych i pomocniczych, niezbędnych dla wykonania robót. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Zabezpieczenie antykorozyjne – wszelkie, celowe zastosowane środki zwiększające odporność obiektu lub 
jego elementu na działanie korozji. 
Aklimatyzacja (sezonowanie) powłoki – starzenie powłoki malarskiej w określonych warunkach temperatury i 
wilgotności powietrza przez czas niezbędny do podjęcia następnych czynności. 
Czas życia wyrobu – czas, w którym wyrób lakierowy wieloskładnikowy po zmieszaniu składników nadaje się 
do nanoszenia na podłoże. 
Emalia – wyrób lakierowy pigmentowany o wysokich walorach dekoracyjnych. 
Farba – wyrób lakierowy pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą , która spełnia przede wszystkim funkcję 
ochronną. 
Powłoka uszczelniająca – cienka powłoka z farby niskocząsteczkowej nakładana na powłoki cynkowe 
natryskiwane cieplnie i powłoki etylokrzemianowe w celu uniknięcia tworzenia się pęcherzyków podczas 
nakładania następnej powłoki i w celu uniknięcia zabrudzenia głęboko w porach nałożonych powłok w czasie 
transportu i składowania. 
Lepkość umowna - czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o średnicy otworu 
wypływowego 4 mm. 
Malowanie nawierzchniowe – warstwy farby lub emalii nałożone na podkład gruntujący w celu uszczelnienia i 
uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne. 
Podkład gruntujący – warstwy nałożone bezpośrednio na podłoże w celu jego zabezpieczenia, odznaczające 
się dużą przyczepnością do podłoża stalowego. 
Punkt rosy – temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się kropelki wody wskutek 
kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepła przez podłoże lub wskutek 
napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże. 
Szpachlówka – wyrób lakierowy stosowany zwykle na uprzednio zagruntowane podłoże w celu wyrównania 
powierzchni lub wypełnienia szczelin przed nałożeniem następnej warstwy wyrobu lakierowego. 
Powierzchnia referencyjna – wybrany przez strony fragment powierzchni zabezpieczanego obiektu, na której 
dokonuje się zabezpieczenia antykorozyjnego w obecności inwestora, producenta materiałów i wykonawcy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB część G – 
Wymagania ogólne. 

2.1. Materiały do wykonania robót 
Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwo kontroli jakości dla każdej partii i wchodzić w skład systemów 
powłokowych posiadających Aprobatę Techniczna IBDiM. 
Zastosowane materiały muszą spełnić następujące wymagania: 
– system antykorozyjny o przewidzianych grubościach powłok ma zapewnić trwałość zabezpieczenia na co 

najmniej 25 lat, 
– system ma zapewnić ochronę barierową konstrukcji oraz ochronę protektorową (system z cynkiem 

działającym protektorowo), 
– zastosowane farby powinny mieć wysoką zawartość części stałych ze względów ekologicznych 

i aplikacyjnych, 
– farba międzywarstwowa jest farbą epoksydową z wypełniaczem płatkowym o nieokreślonym czasie do 

przemalowania, schnącą w 20C nie więcej niż 72 h, tak aby nadawała się do transportu, 
– farba nawierzchniowa jest farbą poliuretanową bez wypełniacza płatkowego, dającą krycie powierzchni w  

jednej powłoce o założonej grubości i kolorze,  
– farba do zabezpieczenia powierzchni stykających się z betonem jest tą samą farbą epoksydową, która była  

zastosowana do uszczelniania powierzchni natryskiwanych cieplnie cynkiem. 
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom w poszczególnych normach przedmiotowych. Inżynier może 
nakazać wykonanie badań jakości materiału do zabezpieczeń antykorozyjnych. Badanie należy przeprowadzić 
wg normy przedmiotowej (lub Aprobaty Technicznej), w oparciu o którą materiał został dopuszczony 
do stosowania w mostownictwie. Badanie farb należy przeprowadzić tuż przed ich użyciem. 

2.2. Składowanie materiałów 
Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone budynki lub 
wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów materiałów łatwopalnych 
zgodnie z normą PN-C-81400. Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić od +5 do 
+25°C, o ile karta techniczna materiału nie stanowi inaczej. Należy przestrzegać podanych przez producenta 
okresów i dodatkowych warunków przechowywania. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Sprzęt do czyszczenia powierzchni musi zapewniać strumień wolnego od cząstek oleju i suchego powietrza. 
Sprzęt do przygotowania materiałów antykorozyjnych – mieszadła elektryczne. 
Sprzęt do nanoszenia powłok powinien być zgodny z wymaganiami dla materiałów podanymi w karcie 
technicznej produktu i zgodny z technologią nakładania przyjętą przez Wykonawcę. W zależności od przyjętej 
technologii stosuje się pędzle, wałki i szczotki malarskie lub urządzenia do malowania natryskowego. 
Sprzęt do bieżącej kontroli jakości materiałów i wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych Wykonawca musi 
uzgodnić z Inżynierem. Inżynier może polecić Wykonawcy wykonanie próbnego użycia sprzętu i badań 
jakościowych wykonanych próbek. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
 
 
 

4.1. Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników 
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Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z zachowaniem obowiązujących 
przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w normach przedmiotowych w tym 
PN-C-81400. 

4.2. Transport konstrukcji z Wytwórni na budowę 
Jeżeli Wytwórca konstrukcji przekazuje ją innemu przedsiębiorstwu wykonującemu montaż na budowie, 
obowiązkiem wytwórcy jest przekazanie konstrukcji po transporcie, rozładunku i wykonaniu napraw uszkodzeń 
powłok antykorozyjnych powstałych w transporcie. 
Musi być przestrzegany czas sezonowania powłok przed transportem, podany przez producenta farb dla 
danych warunków sezonowania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonane pokrywanie powłokami malarskimi. 

5.1. Roboty wykonywane w wytwórni konstrukcji stalowych 

5.1.1. Warunki wykonywania prac malarskich 
Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły, przy wilgotności powietrza większej niż 80% 
oraz w czasie występowania rosy – temperatura powietrza powinna być wyższa o 3°C od temperatury punktu 
rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. Nie wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione lub nagrzane 

powyżej +40C elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4° skali Beauforta). Minimalna temperatura 

powietrza przy wykonywaniu powłok malarskich nie może być niższa niż +5C. Należy przestrzegać wymagań 
dla poszczególnych farb zawartych w kartach technicznych produktu. 
Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie 
kurzu i deszczu. Na poszczególne warstwy podkładu i malowania nawierzchniowego należy używać materiałów 
o różnych kolorach. Należy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych powłok. 
Warunki i technologia wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych powinny być zgodne z treścią Aprobaty 
Technicznej IBDiM Warszawa. Wykonanie powłok powinno odbywać się pod nadzorem przedstawiciela 
producenta materiałów. 

5.1.2. Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu 
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty i świadectwa kontroli jakości dla każdej partii. 
Inżynier może zalecić wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych w zestawie 
wymagań dla danego materiału i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach. Z materiału malarskiego 
należy usunąć błonkę powstałą na powierzchni farby, następnie dokładnie wymieszać by rozprowadzić osad. 
Jeśli osadu nie da się rozprowadzić, materiał należy zdyskwalifikować. Pędzle muszą być czyste, umyte 
w rozpuszczalniku (rozcieńczalniku), wyżęte w lnianej szmacie i wysuszone. Pistolety natryskowe muszą być 
czyste, z drożnymi dyszami. Pistolety i pędzle należy czyścić bezpośrednio po pracy. 
Opakowania z farbami muszą mieć opis w języku polskim. 

5.1.3. Przygotowanie powierzchni stalowych elementów istniejących, poddawanych renowacji 
Przygotowanie powierzchni istniejących, poddawanych renowacji, obejmuje: 
– oczyszczenie do stopnia czystości Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1, 
– wykonanie prac hawerskich aby ewentualne wady powierzchni odpowiadały wymaganiom P1 wg ISO 

8501-3, 
– uzyskanie profilu chropowatości powierzchni „ „fine”  wg. PN-EN-ISO 8503-2 (wzorzec G), 
– odtłuszczeniu powierzchni, 
– pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed nakładaniem powłok przy 

użyciu odkurzaczy przemysłowych i uzyskać wymagany stopień nie wyższy niż 3 wg PN-EN ISO 8502-
3:1992. 

5.1.4. Przygotowania do malowania uszczelnionej powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie 
Powłoka ma mieć usunięty suchy natrysk., być czysta, sucha i nie zatłuszczona. W razie potrzeby powłokę 
należy umyć. 
Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed nakładaniem powłok przy użyciu 
odkurzaczy przemysłowych i uzyskać wymagany stopień nie wyższy niż 3 wg PN-EN ISO 8502-3:1992. 
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Należy przestrzegać podanych w Karcie Technicznej produktu czasów do nakładania następnej powłoki. 
Jako alternatywę dla zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni wewnętrznych elementów szczelnie 
zamkniętych dopuszcza się wypełnienie tychże przestrzeni gazem obojętnym (tzw. inertyzację). 

5.1.5. Nanoszenie powłok malarskich – konstrukcje nowe 
Zabezpieczenie powierzchni odsłoniętych (zewnętrznych) obejmuje: 
– nałożenie warstwy gruntującej z dwuskładnikowej farby na bazie żywicy epoksydowej z miką żelaza 

i płatkami aluminium – 60 μm, 
– nałożenie powłoki międzywarstwowej z dwuskładnikowej farby na bazie żywicy epoksydowej z miką żelaza 

i płatkami aluminium – 80 μm, 
– nałożenie powłoki nawierzchniowej z dwuskładnikowej farby na bazie poliuretanu, zawierająca mikę żelaza 

– 60 μm. 
Łączna grubość powłok malarskich powinna wynosić 200 μm.  
Zabezpieczenie nie obejmuje koryt balastowych, w których wykonywana jest izolacja z żywic epoksydowo-
poliuretanowych wg wymagań ST M.08.00.04. 
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni wewnętrznych elementów szczelnie zamkniętych (elementy 
konstrukcyjne o przekroju skrzynkowym): 
– oczyszczenie (metodą śrutowania lub piaskowania) konstrukcji do stopnia Sa 2,5 (wg PN-ISO 8501-1) 

metodą strumieniowo-cierną,  
– nałożenie powłoki gruntującej z dwuskładnikowej farby na bazie żywicy epoksydowej, wysokocynowej 

(o zawartości cynku powyżej 90%) – 60 μm. 

5.1.6. Nanoszenie powłok malarskich – konstrukcje istniejące, poddawane renowacji 
Zabezpieczenie powierzchni istniejących, po ich oczyszczeniu i przygotowaniu zgodnie z p. 5.1.3, obejmuje: 
– nałożenie warstwy gruntującej z dwuskładnikowej farby na bazie żywicy epoksydowej, wysokocynkowej 

(zawartość cynku powyżej 90%) – 60 μm, 
– nałożenie powłoki międzywarstwowej z dwuskładnikowej farby na bazie żywicy epoksydowej z miką żelaza 

i płatkami aluminium – 80 μm, 
– nałożenie powłoki nawierzchniowej z dwuskładnikowej farby na bazie poliuretanu, zawierająca mikę żelaza 

– 60 μm. 
Łączna grubość powłok malarskich powinna wynosić 200 μm.  

5.1.7. Malowanie konstrukcji w miejscach styków (połączeń) 
Na miejsca styków przygotowane do naniesienia poprzednich powłok systemu zgodnie z odpowiednimi 
specyfikacjami należy nanieść międzywarstwę epoksydową z wypełniaczem płatkowym i powłokę 
nawierzchniową poliuretanową zgodnie z obowiązującą technologią. 
Miejsca na które mogą być przypadkowo naniesione farby, a które już są pomalowane należy osłonić (poza 
powierzchnią sfazowaną). 

5.1.8. Użytkowanie powłok malarskich 
Konstrukcjom zagruntowanym należy w czasie ich składowania zapewnić odpowiednie warunki, chroniąc od 
opadów atmosferycznych, kurzu i brudu. Powłoki antykorozyjne 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 zabezpieczone już powłokami malarskimi można transportować po czasie wyschnięcia określonym 
przez producenta. 
Ułożenie betonu płyty pomostu na elementy stalowe może mieć miejsce dopiero po okresie pełnego 
wysezonowania powłok. 

5.1.9. Zabezpieczenie powierzchni wewnętrznych elementów szczelnie zamkniętych przez wypełnienie gazem 
obojętnym 

Zabezpieczenie powierzchni wewnętrznych elementów szczelnie zamkniętych (inertyzacja) obejmuje: 
– montaż zaworów odcinających (doprowadzający i odpowietrzający) w ścianach przekroi zamkniętych, 
– wykonanie próby szczelności przekroi zamkniętych, 
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– wykonanie płukania przestrzeni szczelnie zamkniętej przez napełnienie gazem obojętnym z równoczesnym 
wypchnięciem wypełniającego ją powietrza, z uzyskaniem ciśnienia 1.1 bar, 

– upuszczenie gazu do atmosfery, dopełnienie przestrzeni zamkniętej gazem obojętnym do uzyskania 
ciśnienia 1.05 bar, zamknięcie zaworów, 

– demontaż układu pomiarowego, zabezpieczenie zaworów. 
Inertyzację wykonać gazem obojętnym, np. czystym azotem. 
Zawory rozmieścić zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku zabezpieczenia antykorozyjnego – zawór 
doprowadzający w górnej części przekroju, odpowietrzający w dolnej. 
Próbę szczelności przeprowadzić w następujący sposób: 
– Zamknąć zawór wylotowy i wlotowy. 
– Na zawór wlotowy zamontować manometr z zaworem a następnie podłączyć do niego przewód od 

sprężarki . 
– Otworzyć zawór wlotowy, a następnie otworzyć zawór doprowadzający sprężone powietrze. 
– Napełnić przekrój sprężonym powietrzem do uzyskania ciśnienia ok. 1,1 bar. 
– Zamknąć zawór doprowadzający i skontrolować ciśnienie wewnątrz zamkniętego przekroju. Po uzyskaniu 

wymaganego ciśnienia zamknąć zawór wlotowy. Po upływie 24 godzin przeprowadzić pomiar kontrolny 
ciśnienia wewnątrz przekroju. Kontrolę przeprowadzić w temperaturze zbliżonej do temperatury panującej 
w momencie napełniania. Jeżeli nie nastąpił spadek ciśnienia przekrój uznaje się za szczelny. W 
przypadku spadku ciśnienia należy ponownie napełnić przekrój do ciśnienia 1,1bar i za pomocą roztworu 
wody z detergentem sprawdzić szczelność wszystkich styków. Wadliwe styki należy wykonać ponownie. 
Po usunięciu wad styków ponownie wykonać próbę szczelności. 

Płukanie konstrukcji gazem obojętnym i jej docelowe napełnienie obejmuje: 
– Napełnienie przestrzeni szczelnie zamkniętej gazem obojętnym do uzyskania ciśnienia 1.1 bar, z 

jednoczesnym wypchnięciem wypełniającego ją powietrza atmosferycznego, zamknięcie zaworu 
odpowietrzającego (operację przeprowadzać powoli by ograniczyć zjawisko mieszania się gazów; 
sprawdzić czy z zaworu wylotowego wydostaje się azot (charakterystyczny zapach) – azot jest gazem 
lżejszym od powietrza, więc będzie wypełniał przekrój od góry i wypychał powietrze zaworem wylotowym, 
umieszczonym w dolnej części przekroju zamkniętego). 

– Obniżenie ciśnienia po około 15÷20 min do ciśnienia atmosferycznego (przez upuszczenie nadmiaru gazu 
do atmosfery). 

– Dopełnienie przestrzeni szczelnie zamkniętych gazem obojętnym do uzyskania ciśnienia 1.05 bar. 
– Zamknięcie zaworu doprowadzającego, kontrola ciśnienia. 
– Demontaż układu pomiarowego, zabezpieczenie zaworów przed odkręceniem przez osoby niepowołane 

lub uszkodzeniem. 

5.2. Roboty wykonywane na budowie 

5.2.1. Wykonanie napraw i uzupełnień 
Wytwórca konstrukcji stalowej obowiązany jest do wykonania ewentualnych napraw uszkodzonej powłoki po 
rozładunku konstrukcji na placu budowy. W identyczny sposób napraw uszkodzeń powłoki, powstałych podczas 
montażu konstrukcji, dokonuje wykonawca montażu, dopilnowując by te naprawy były robione natychmiast po 
ustaleniu przyczyny powstania uszkodzeń. 
Wszystkie prace malarskie (także naprawy) muszą być wykonywane w odpowiednich warunkach 

meteorologicznych wymaganych dla danych powłok, a jednocześnie w temperaturze wyższej o 3C 
od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności, nie mogą występować także żadne opady 
atmosferyczne ani mgła oraz duże wiatry. 

5.2.2. Ukończenie zabezpieczenia antykorozyjnego 
Powłokę nawierzchniową wykonuje się po ukończeniu izolacji, odwodnień pomostu i przykryć przerw 
dylatacyjnych. Przed wykonaniem powłoki nawierzchniowej Inżynier winien się upewnić, czy miejscowe władze 
architektoniczne nie wnoszą zastrzeżeń do proponowanej kolorystyki. Przed malowaniem Inżynier dokonuje 
odbioru powłok dotychczas wykonanych i nakazuje w miarę potrzeb ich naprawienie wg zasad podanych 
powyżej.  
Przed naniesieniem powłoki nawierzchniowej konstrukcję należy umyć. 

5.2.3. Umycie konstrukcji na placu budowy 
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Powłoki należy umyć wodą (najlepiej ciepłą) z dodatkiem detergentu, urządzeniami wysokociśnieniowymi min. 
20 MPa, a następnie spłukać wodą bez detergentu. Inżynier musi zatwierdzić stosowany detergent. 

5.2.4. Naniesienie powłoki nawierzchniowej na placu budowy 
Po umyciu konstrukcji i naprawie uszkodzeń należy na krawędziach wykonać wyprawki z farby 
nawierzchniowej, a następnie nanieść powłokę nawierzchniową o wyspecyfikowanej w projekcie grubości – 
grubość suchej powłoki wynosi 60 μm. 
Powłokę należy nanosić zgodnie z wymaganiami podanymi w karcie technicznej wyrobu. 
Po wykonaniu malowania dokonywany jest odbiór końcowy powłoki malarskiej. Na budowie malowanie należy 

zakończyć na godzinę (w temp. 20C) przed zachodem słońca. Umożliwi to wyschnięcie powłoki przed 
osadzeniem się wieczornej rosy. 

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 wykonywania prac: 
– czyszczenie strumieniowo-ścierne powinno, w miarę możliwości, odbywać się w zamkniętych 

pomieszczeniach obsługiwanych z zewnątrz,  
– gdy czyszczenie odbywa się 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, w przypadku ich zabrudzenia materiałem antykorozyjnym, myć tamponem zwilżonym w 
rozcieńczalniku, a po jego odparowaniu wodą z mydłem, skórę rąk i twarzy posmarować przed pracą 
odpowiednim kremem ochronnym,  

– nie należy dopuszczać, by do środowiska dostawały się pyły metaliczne. 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów BHP i ochronę środowiska 
odpowiada wytwórca konstrukcji stalowej oraz wykonawca obiektu. Inżynier nie może nakazać wykonania 
czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. Podczas nakładania materiałów 
należy ściśle przestrzegać przepisów i wskazówek umieszczonych na opakowaniach. Podczas nakładania 
w zamkniętych, wąskich pomieszczeniach w Wytwórni należy zapewnić dodatkową wentylację. 
W bezpośredniej bliskości materiału antykorozyjnego nie wolno używać otwartego ognia ani spawać. Materiały 
antykorozyjne są środkami powodującymi skażenie i nie powinny dostać się do kanalizacji, gruntu ani cieków 
wodnych. 

5.4. Powierzchnie referencyjne 
Dostawca materiałów, po zaaprobowaniu ich przez Inżyniera, powinien zapewnić obecność swojego inspektora 
w czasie wykonywania odcinków referencyjnych zgodnie z „Zaleceniami do wykonywania i odbioru 
antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych” wydanych w grudniu 
1998 przez GDDP. Miejsce odcinków próbnych wyznacza Inżynier. Odcinki referencyjne wykonuje Wykonawca, 
sprzętem zatwierdzonym do stosowania na danym obiekcie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

6.1. Dokumentacja robót 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót antykorozyjnych,  w którym odnotowuje 
codziennie w okresie nanoszenia powłok: 
– datę i godzinę czynności, 
– lokalizację obszaru wykonywania prac antykorozyjnych i rodzaj materiału nanoszonej warstwy, 
– temperaturę i wilgotność powietrza w momencie rozpoczynania robót malarskich z odniesieniem do punktu 

rosy, 
– wyniki oceny stopnia czystości podłoża wg PN-ISO 8501-1,  
– wyniki oceny profilu chropowatości wg PN-ISO 8503-2, 
– wyniki oceny zapylenia wg PN-ISO 8502-3, 
– wyniki oceny zatłuszczeń wg PN-70/H-97052, 
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– temperaturę i wilgotność powietrza w trakcie utwardzania się powłok, 
– grubość powłok wg PN-ISO 2808, 
– przyczepność powłok wg PN-ISO 4624, 
– czas pomiędzy nanoszeniem kolejnych powłok, 
– czas sezonowania powłok przed transportem, 
– podpis pracownika Wykonawcy wykonującego w/w pomiary. 

6.2. Sprawdzenie jakości materiałów malarskich 
Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach producenta. Producent jest zobowiązany 
przedstawić odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu, a na życzenie odbiorcy zaświadczenie o wynikach 
ostatnio przeprowadzonych badań pełnych danego materiału. Materiały nie spełniające wymogów norm 
przedmiotowych należy wyeliminować. 

6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania farbą gruntującą  
Sprawdzenie przygotowania powierzchni należy przeprowadzić wizualnie nieuzbrojonym okiem przy świetle 
dziennym lub sztucznym, rozproszonym. Ocenia się: 
– wykonanie prac hawerskich, aby ewentualne wady powierzchni odpowiadały wymaganiom P1 wg PN-EN 

ISO 8501-3,  
– odtłuszczeniu powierzchni stwierdzające brak zatłuszczeń wg PN-H-97052,   
– oczyszczenie do stopnia czystości Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1, 
– uzyskanie profilu chropowatości powierzchni „fine“ dla gruntu epoksydowego, 
– odpylenie do stopnia nie wyższego niż 3 wg PN-EN ISO 8502-3, 
– oklejenie powierzchni w miejscach przewidzianych połączeń spawanych w czasie montażu konstrukcji do 

szerokości 50 mm od krawędzi. 
Ocenę przeprowadza się przed  malowaniem. 

6.4. Kontrola nakładania powłok malarskich 
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu i techniki 
nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i 
zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu i warunków schnięcia i aklimatyzacji 
powłok.  
Inżynier może zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok poszczególnych warstw wg PN-C-
81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych  powłok malarskich. 
Kontrola wynika z zaleceń normy PN-H-97053 i obejmuje: 
– sprawdzenie stopnia wyschnięcia (jeśli wymagane, to utwardzenia) powłoki poprzedniej, 
– sprawdzenie czystości poprzedniej powłoki (zatłuszczenie, zapylenie), 
– zgodność odstępu czasu malowania od nałożenia poprzednich powłok, 
– zgodność temperatury i wilgotności z wymaganiami, 
– wygląd wymalowań (wtrącenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania), 
– grubość powłoki na mokro, 
– sprawdzenie zgodności parametrów natrysku z instrukcją stosowania farby. 

6.5. Sprawdzenie prawidłowości naniesienia międzywarstwy epoksydowej z wypełniaczem płatkowym 
Nie powinny występować wady niedopuszczalne powłok jak zacieki, skórka pomarańczowa, spęcherzenia, 
zmarszczenia, spękania. 
Wyniki pomiarów grubości powinny spełniać wymóg, aby 90% wyników pomiarów wykazywało wartość nie 
niższą od wartości wyspecyfikowanej, a najwyżej 10% pomiarów może mieć wartość co najmniej 0,9 wartości 
wyspecyfikowanej (80 μm). 
Przyczepność powłoki zmierzona zgodnie z normą PN-ISO 4624 powinna być nie niższa niż 5 MPa. 
Badania przeprowadza się na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powłokach. 
Liczba miejsc pomiarowych ma być zgodna z „Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych 
zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych” Załącznik do Zarządzenia Nr 12 
Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 8 grudnia 1998 roku. 
 

6.6. Sprawdzenie prawidłowości naniesienia powłoki z farby nawierzchniowej poliuretanowej 
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Nie powinny występować wady niedopuszczalne powłok jak grube zacieki, skórka pomarańczowa, 
spęcherzenia, zmarszczenia, spękania. 
Wyniki pomiarów grubości powinny spełniać wymóg, aby 90% wyników pomiarów wykazywało wartość nie 
niższą od wartości wyspecyfikowanej, a najwyżej 10% pomiarów może mieć wartość co najmniej 0,9 wartości 
wyspecyfikowanej (60 μm). 
Przyczepność powłoki zmierzona zgodnie z normą PN-ISO 4624 powinna być nie niższa niż 5 MPa. 
Badania przeprowadza się na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powłokach. 
Liczba miejsc pomiarowych ma być zgodna z „Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych 
zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych” Załącznik do Zarządzenia Nr 12 
Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 8 grudnia 1998 roku. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 trzywarstwowej powłoki antykorozyjnej o grubości łącznej 200 μm – dla 
powierzchni zewnętrznych konstrukcji stalowej obiektu oraz 1 m2 jednowarstwowej powłoki malarskiej 
o grubości 60 μm – dla powierzchni wewnętrznych szczelnie zamkniętych (powierzchnie wewnętrzne 
elementów skrzynkowych). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają częściowo odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia przy odbiorze robót zgodnej z oferowaną gwarancji producenta farb. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– czyszczenie konstrukcji uprzednio metalizowanej, 
– oczyszczenie konstrukcji istniejącej, poddawanej renowacji, 
– wykonanie powłok przewidzianych w dokumentacji projektowej, 
– wykonanie niezbędnych rusztowań, pomostów wiszących lub stojących i ich przekładanie, 
– wykonanie osłon i ekranów zabezpieczających, 
– przeprowadzenie badań przewidzianych w Specyfikacji, 
– dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw między poszczególnymi 

operacjami (warstwami), 
– jeżeli zabezpieczenie powłokami odbywa się przed montażem, to na budowie po wykonaniu montażu 

należy wykonać dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne potrzebnych elementów, np. złączy, 
– zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót na środowisko i przechodniów, 
– zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami opadów atmosferycznych oraz 

zanieczyszczeń, 
– 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, 
– wykonanie próbnych powłok malarskich, 
– uporządkowanie miejsca robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.05.00.03. POWŁOKI MALARSKIE 

  181 

10.1. Normy 
PN-ISO 8501-1  Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży 

stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 
powłok. 

PN-ISO 8501-1/Ad.1 Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 
powłok (Dodatek Ad. 1). (Wzorce fotograficzne zmiany wyglądu powierzchni stali 
oczyszczonej metodami  strumieniowymi z zastosowaniem   różnych ścierniw). 

EN ISO 8503-1  Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni 
po obróbce strumieniowo-ściernej. 

EN ISO 8503-2  Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo-
ściernej. Sposób postępowania z użyciem wzorca. 

PN-EN 24624  Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności . 
PN-EN ISO 2409  Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć 
PN-EN 29117  Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego 

wyschnięcia 
PN-EN ISO  Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłok. 
PN-EN ISO 8502-3  Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do 

malowania (metoda z taśmą samoprzylepną). 
PN-EN ISO 8502-4  Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed 

nakładaniem farby. 
PN-7H-97052  Ocena stanu zatłuszczenia powierzchni 
PN-C-04539 Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Metody badań. 
PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
ASTM D 4752-95  Standard Test Method for measuring MEK resistance of ethyl silicate (inorganic) 

zinc-rich primers by solvent rub 
ISO 8502-9  Field method for the conductometric determination of water soluble salts. (Terenowa 

metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie). 
PN-EN ISO 8502-6  Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy. Metoda Bresle’a. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– „Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych 

obiektów mostowych” Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 8 
grudnia 1998 roku 

– Katalog Nakładów Rzeczowych nr 7-12 "Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne". Katalog 
opracowany przez Sekcję Korozji przy Zarządzie Głównym SiTPChem, Gdańsk 1998 

– Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 2 grudnia 1983 r. w sprawie 
warunków i kontroli przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 67 poz. 301 z 1983 r.) 
wraz z późniejszymi zmian 
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CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
nakładanych na zimno izolacji epoksydowo-bitumicznych części odziemnych konstrukcji betonowych 
i żelbetowych obiektów inżynieryjnych wykonywane w ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we 
Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 
– ogólnych warunków prowadzenia robót izolacyjnych, 
– przygotowania i gruntowania podłoża, 
– wykonania izolacji epoksydowo-bitumicznej na powierzchniach betonu stykających się z gruntem, 
– wykonanie warstwy drenująco-zabezpieczającej z folii tłoczonej (kubełkowej) z PEHD. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Izolacja epoksydowo-bitumiczna – epoksydowo-bitumiczna warstwa ochronna powierzchni betonowych lub 
żelbetowych, nakładana na zimno, o łącznej grubości  500 μm.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Materiały do wykonania izolacji 
Materiałem stosowanym do wykonania izolacji poziomej i pionowej wg zasad niniejszej ST jest materiał 
powłokowy, dwuskładnikowy na bazie żywicy epoksydowej wysyconej olejem antracytowym, z dodatkiem 
wypełniaczy mineralnych, o niskiej zawartości rozpuszczalników organicznych, posiadający aprobatę IBDiM. 
Materiał musi mieć dobrą przyczepność, być odporny na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące 
w gruncie substancje agresywne.  
Materiałami pomocniczymi stosowanym do wykonania izolacji poziomej i pionowej wg zasad niniejszej ST są: 
– trójskładnikowa, cementowo-epoksydowa zaprawa szpachlowa do wyrównywania nierówności podłoża, 
– szpachlówka drobnoziarnista, epoksydowo-bitumiczna. 
Materiały izolacyjne należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, w oryginalnie zamkniętych 
pojemnikach. 

2.2. Geomembrana kubełkowa 
Materiałem do wykonania warstwy drenująco-zabezpieczającej jest geomembrana w postaci folii tłoczonej z 
polietylenu wysokiej gęstości PEHD, podklejona od strony zewnętrznej (odziemnej) geotkaniną poliestrową 
drenującą, z systemem mechanicznego łączenia brzegów oraz uszczelkami elastomerobitumicznymi, odporna 
na korozję, uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne. 
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Wzdłuż brzegów pasm geomembrany powinny występować ścieżki do zaciskowego łączenia poszczególnych 
pasm ze sobą, zaleca się, aby wprowadzono też dwie dodatkowe samoprzylepne ścieżki uszczelniające z 
elastomerowej masy bitumicznej.  
Do mocowania geomembrany należy stosować zatyczki z polietylenu wysokiej gęstości, do uszczelnienia 
arkuszy – taśmy należące do systemu.  
Wymagane właściwości dla geomembrany: 

– grubość folii  0,6 mm, 

– grubość produktu  9,0 mm, 

– masa powierzchniowa  650 g/m2, 

– zakres temperatur pracy materiału od –30C do +60C, 
– wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 10319: 

wzdłuż pasma:  7 kN/m, 

wszerz pasma:  6 kN/m, 

– wytrzymałość na ściskanie: 300 kN/m2, 
– względne wydłużenie przy zerwaniu wg PN-EN ISO 10319: 

wzdłuż pasma  35%, 

wszerz pasma  25%, 

– wytrzymałość na przebijanie w warunkach badania CBR:  800 N wg DIN 54307, 
Wymagane parametry dla geotkaniny: 

– gęstość powierzchniowa  100 g/ m2, 

– grubość  0,5 mm, 
– wydłużenie 25%, 
– przepuszczalność wody około 17 l/ m2s. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu ręcznym należy przygotować na-
stępujący sprzęt pomocniczy: 
– kielnie językowe, 
– szczotki, szerokie pędzle, wałki, 
– wiertarka z nałożonym mieszadłem, 
– odkurzacz przemysłowy. 
Przy wykonywaniu mechanicznym Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem 
materiałów izolacyjnych. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów izolacyjnych dowolnymi środkami transportu, w sposób eliminujący ryzyko ich 
uszkodzenia.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane prace izolacyjne.  

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Przed ułożeniem systemu izolacji przeciwwodnej poniżej poziomu terenu, poziom zwierciadła wody gruntowej 
należy obniżyć do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy 
hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody gruntowej należy utrzymać przez cały okres robót. Robót nie 
należy wykonywać w czasie deszczu, mżawki oraz przy silnym nasłonecznieniu. Izolację należy wykonać na 
podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym oraz wolnym od mleczka cementowego, plam olejowych 
i kurzu. Minimalna temperatura podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna być wyższa od +5°C. 
Temperatura powietrza oraz materiału hydroizolacyjnego przygotowanego do aplikacji nie może być niższa niż 
+15°C. 

5.2. Przygotowanie podłoża pod izolację 
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Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom  i zakwalifikowana do ułożenia 
izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inżynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do 
dziennika budowy. Beton stanowiący podłoże pod hydroizolację powinien być powierzchniowo wyrównany  i 
zwarty. Prawidłowo przygotowane podłoże powinno być: mocne, lekko szorstkie, suche, pozbawione luźnych i 
osypujących się części oraz mleczka cementowego, wolne od kurzu, zanieczyszczeń i tłuszczu. 
Ewentualne wady wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania należy usuwać wg specjalnie 
opracowanych metod, uzgodnionych z Inżynierem i autorem projektu. Naprawy powierzchni nie są objęte 
zakresem niniejszej specyfikacji. Przed nałożeniem izolacji należy przy pomocy kielni językowej wyokrąglić 
masą szpachlową wszystkie pachwiny jako rejony szczególnie narażone na działanie wilgoci. 

5.3. Przygotowanie materiału hydroizolacyjnego 
Wymieszać wstępnie składnik A. W razie częściowej krystalizacji składnika B podgrzać go pośrednio w kąpieli 

wodnej o temperaturze +40 ÷ +50C do momentu całkowitego rozpuszczenia, a następnie schłodzić do 
temperatury pokojowej. Dodać odpowiednią ilość składnika B do składnika A i mieszać wolnoobrotowym 
mieszadłem mechanicznym przez co najmniej 3 minuty, pilnując by nie doszło do napowietrzenia mieszanki. 
Wymieszany materiał przelać  do innego pojemnika i jeszcze raz krótko zamieszać. Wymieszany materiał 
nadaje się do użycia: 

– w temperaturze +20C przez około 1 godz. 

– w temperaturze +30C przez około 0,5 godz. 

5.4. Wykonanie izolacji 
Wskazane nanoszenie izolacji metodą natryskową w 2÷3 warstwach, gwarantujące uzyskanie gładkiej powłoki 
o stałej grubości warstwy. Przy nanoszeniu pędzlem lub wałkiem mogą okazać się konieczne dodatkowe 
zabiegi w celu uzyskania wymaganej grubości warstwy. Przed rozpoczęciem aplikacji wskazane jest wykonanie 
pola próbnego w warunkach budowy w celu upewnienia się, że nanoszenie materiału wybraną techniką pozwoli 
uzyskać oczekiwany efekt. Optymalne efekty uzyskuje się przy prowadzeniu prac metodą natryskową, przy 

temperaturze materiału i sprzętu wynoszącej +30C. Nanoszenie przy pomocy pędzli lub wałków jest 
racjonalne jedynie na małych powierzchniach oraz w okolicach naroży, wgłębień i kantów. Przy aplikacji 
kilkuwarstwowej konieczne jest przestrzeganie odpowiednich międzyczasów podanych w instrukcji materiału. 

Przewidywana grubość powłok wynosi 500 m. Pierwszą warstwę rozcieńczyć rozcieńczalnikiem w ilości 5%. 
Zalecana metoda nakładania: natrysk hydrodynamiczny, dopuszczalna: pędzel (wtarcie materiału). Drugą 

warstwę nakładać bez rozcieńczenia (w warunkach letnich przy temperaturze  t > 20C max. odstęp czasowy – 
8 godzin). 
Dodatkowo, w części odziemnej na ścianach pionowych, przewiduje się zastosowanie geomembrany w postaci 
folii tłoczonej z polietylenu wysokiej gęstości PEHD z systemem mechanicznego łączenia brzegów, 
uszczelkami  elastomerobitumicznymi i podklejoną  od strony zewnętrznej (odziemnej) geotkaniną poliestrową 
drenującą. 
Narzędzia po zakończeniu prac należy natychmiast umyć rozcieńczalnikiem. Utwardzony materiał można 
usunąć jedynie mechanicznie. 
Poszczególne składniki oraz ich nieutwardzona mieszanina mogą zanieczyścić wodę i nie wolno ich usuwać do 
gruntu, wód gruntowych i kanalizacji. Zasadą jest utwardzenie niewykorzystanego materiału, który po 
utwardzeniu można utylizować analogicznie jak tworzywa sztuczne. 

5.5. Układanie geomembrany 
Wykonanie zasypki poprzedzone jest obłożeniem ścian (wg Katalogu Detali Mostowych karta ODW 4.1 
i dokumentacji projektowej) geomembraną. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to 
geomembranę należy ułożyć od poziomu wierzchu koryta drenażu dolnego lub warstwy odcinającej do 
wysokości:  
– na korpusach – do wierzchu wspornika płyty przejściowej,  
– na skrzydłach – do spodu płyty przejściowej, a jeżeli grubość skrzydła zmienia się skokowo to do miejsca 

zmiany grubości. 
Geomembranę należy układać w następujący sposób:  
1) Uciąć arkusz geomembrany odpowiedniej długości. 
2) Poczynając od góry i kierując się od lewej strony ku prawej, należy przyłożyć membranę do krawędzi 

ściany. 
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3) Mocowanie geomembrany do pionowych powierzchni betonowych zgodnie z instrukcją producenta 
geomembrany (listwy zakańczające) 

4) Sprawdzić poziomicą czy arkusze zwisają pionowo i przybić je do ściany wzdłuż górnego brzegu co 30 cm – 
w tym celu należy wetknąć zatyczki mocujące w drugi rząd wytłoczeń w odległości nie mniejszej niż 3 cm od 
krawędzi. Należy połączyć kolejne arkusze na zakład podwójny, sprawdzając czy wytłoczenia są jedne w 
drugich. Arkusze należy uszczelnić odpowiednią taśmą należącą do systemu. 

5) Arkusze należy kłaść wytłoczeniami i geotkaniną  w kierunku gruntu. Odmierzając arkusz membrany należy 
uwzględnić 40 cm nakładkę, którą należy nawinąć na rurę drenażową lub ułożyć na warstwie odcinającej 
(zgodnie z dokumentacją projektową). Aby połączyć rurę z wewnętrzną stroną geotkaniny, należy 
geotkaninę odłączyć od geomembrany do wysokości około 1 m. Ewentualną rurę drenażową należy 
umieścić na geomembranie, po uprzednim położeniu pod rurę materiału filtracyjnego (pospółka). Odłączony 
fragment geotkaniny należy nawinąć wokół rury.  

5.6. Zalecenia BHP 
W trakcie prac należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń BHP. W szczególności dotyczy to właściwej odzieży 
roboczej, rękawic i okularów ochronnych, przy nanoszeniu natryskiem dodatkowo należy używać maski 
przeciwgazowej. W trakcie prac nie wolno palić, używać otwartego ognia lub iskrzących narzędzi. 
W pomieszczeniach zamkniętych konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podczas przygotowania 
mieszaniny nie należy zbliżać twarzy ani wdychać oparów znad otwartego pojemnika z utwardzaczem (składnik 
B). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach budowli stykających się z 
wilgocią gruntową sprawują: 
– Inżynier, 
– Kierownik robót, 
– służby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i ośrodki badawcze. 
Kontrolę wytwarzania materiałów należących do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu prowadzi producent 
w ramach nadzoru wewnętrznego. Kontrolę w zakresie odnośnych wymagań prowadzi Inżynier i Kierownik 
robót. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić badania kontrolne i dostarczać wyniki tych badań 
Inżynierowi. 
Sprawdzeniu podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczególności: 
– jakość betonu podłoża, 
– jakość  materiałów do ewentualnych napraw powierzchni pod izolację wg wymagań określonych w odpo-

wiednich normach przedmiotowych  lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
komunikacyjnym, 

– jakość materiałów hydroizolacyjnych – wg wymagań IBDiM, 
– jakość i parametry geomembrany, 
– jakość wykonywanych robót izolacyjnych – poprzez kontrolę ilości zużytego materiału, liczbę nałożonych 

warstw oraz prawidłowość wykonania każdej z warstw (przyleganie, grubość warstwy, brak pęcherzy, 
dokładność pokrycia powierzchni), 

– poprawność ułożenia, mocowania i łączenia geomembrany. 

6.2. Badania i kontrole przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji aktualne 
świadectwa badań materiałów podstawowych, wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez 
producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty 
przydatności do użycia, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. Przed przystąpieniem 
do robót kontroli winno podlegać m.in. właściwe przygotowanie podłoża zgodnie z niniejszą specyfikacją. 

6.3. Badania w trakcie robót 
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę powietrza i podłoża. Należy 
również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami 
określonymi w ST i instrukcji technicznej producenta stosowanego materiału, z potwierdzeniem ich w formie 
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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. 

6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robót 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone powłoką 
hydroizolacyjną, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecności Inżyniera.  
Do badań kontrolnych, które należy wykonywać w obecności Inżyniera należą: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie grubości i jakości warstw ochronnych, 
– pomiar grubości powłoki. 
Sprawdzenie grubości powłoki należy wykonywać metodami niszczącymi lub nieniszczącymi z dokładnością -
50 ÷ +100 µm, wykonując 1 pomiar na 20 m2 powłoki, lecz nie mniej niż 5 pomiarów na jednym segmencie. 
Uzyskane wyniki należy porównać do grubości minimalnej i maksymalnej określonej w Świadectwie 
Dopuszczenia do Stosowania. Zakres  badań kontrolnych  ustala Inżynier. W szczególności może on uznać za 
wystarczające raporty z badań wykonywanych przez Wykonawcę. 
Sprawdzenie poprawności ułożenia geomembrany polega na wizualnej ocenie dokładności obłożenia całej 
powierzchni, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość wykonania styków (szerokość zakładów) 
sąsiednich pasm folii tłoczonej. 
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 badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
Wykonawcę. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji 
Jeżeli zabezpieczenie hydroizolacyjne będzie wykonane źle, to warstwa wadliwie wykonana będzie zerwana i 
wymieniona na nową na koszt Wykonawcy. Podobnie postąpi się w przypadku nie osiągnięcia przez próbki 
określonych parametrów. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest: 
– dla powłok izolacyjnych 1 m2 zabezpieczonej powłoką powierzchni, 
– dla geomembrany z folii tłoczonej PEHD 1 m2 ułożonej geomembrany.  
Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Nadmierna grubość warstwy lub 
nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego 
upoważnienia Inżyniera, nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. W przypadku folii 
tłoczonej do jej powierzchni nie wlicza się zakładów na stykach arkuszy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. Podstawą dokonania odbioru robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty: 
– powykonawcza dokumentacja projektowa, 
– atesty materiałów izolacyjnych, 
– dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji projektowej. 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania 
dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne należy uznać za zgodne z wymaganiami ST. Odbiorowi 
podlegają: 
– podłoże betonowe, 
– wykonana powłoka hydroizolacyjna wraz z ewentualnymi warstwami ochronnymi. 
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 przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy: 
– zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją, 
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– 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 wykonania robót poprawkowych lub poleci zerwanie i 
wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy, według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Inżynier 
może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wiel-
kość potrąceń za obniżoną jakość. 
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę wadliwie wykonanej warstwy na nową Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 
Odbiory winny objąć wszystkie etapy realizacji. Odbiory należy dokonać sprawdzając przytoczone w p.6 
kryterium oceny. Czynność odbioru winna być udokumentowana odpowiednim protokołem zgodnie z przyjętymi 
w ST-0 „Wymagania ogólne” zasadami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonania powłoki izolacyjnej uwzględnia:  
– prace przygotowawcze i pomiarowe, 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
– zakup i transport na miejsce budowy materiałów do wykonania powłok izolacyjnych, 
– przygotowanie powierzchni betonu,  
– przygotowanie materiałów do użycia, 
– wykonanie warstwy izolacji epoksydowo-bitumicznej o grubości 500 µm, 
– oczyszczenie narzędzi i sprzętu użytych do wykonania prac, 
– wykonanie badań i pomiarów. 
Cena jednostki obmiarowej wykonania warstwy drenująco-zabezpieczającej z folii tłoczonej uwzględnia:  
– prace przygotowawcze i pomiarowe, 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
– zakup i transport na miejsce budowy materiałów do wykonania geomembrany, 
– przycięcie, rozłożenie, zamocowanie i połączenie arkuszy folii kubełkowej, 
– wykonanie badań i pomiarów. 
Cena robót uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. W cenie 
jednostkowej mieści się również wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostów roboczych niezbędnych dla 
wykonania izolacji, a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 
wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-B-10260:1969  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek. 

10.2. Przepisy związane 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych. IBDM Warszawa. 
– Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDM 1990. 
– Metody badań izolacyjnych materiałów samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastyksów. IBDM Warszawawa 

1991. 
– Karty techniczne produktów wydane przez producenta oraz odpowiadające im aprobaty techniczne IBDM. 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

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

izolacji obiektów inżynieryjnych z papy zgrzewalnej o grubości  0,5 cm w ramach zadania "02100 - Budowa 
Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze izolacji obiektów 
inżynieryjnych wykonywanych z papy zgrzewalnej o grubości ≥ 0,5 cm i obejmują wszystkie czynności 
niezbędne do prawidłowego wykonania izolacji.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Asfaltowa papa zgrzewalna – papa asfaltowa na osnowie z włókniny lub tkaniny technicznej przesyconej 
i obustronnie powleczonej asfaltem modyfikowanym SBS, przyklejana jest do powierzchni konstrukcji mostowej 
po nadtopieniu jej powierzchni palnikiem gazowym. 
Środek gruntujący – preparat asfaltowy lub żywiczny, nanoszony na powierzchnię betonu przed nałożeniem 
właściwej izolacji asfaltowej, zwiększający przyczepność izolacji do podłoża. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Dane ogólne 
Izolacja zgrzewalna musi posiadać aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg 
i Mostów (IBDM) oraz instrukcję stosowania danego materiału izolacyjnego obejmującą: 
– rodzaj i wymagania jakie powinno spełniać podłoże na którym układana jest izolacja, 
– sposób przygotowania podłoża pod ułożenie izolacji, 
– rodzaj środka gruntującego zalecanego do gruntowania podłoża oraz wymagania, jakim powinien 

odpowiadać środek gruntujący, 
– ilość i rodzaj układanych warstw izolacyjnych oraz sposób ich układania, 
– sposób łączenia arkuszy papy (wielkość zakładów), 
– warunki wykonania warstw nawierzchni na izolacji, 
– warunki pogodowe, w jakich dopuszcza się wykonywanie robót izolacyjnych (temperatura podłoża i 

otoczenia, wilgotność powietrza i podłoża, itp.). 
Wybór materiału izolacyjnego musi zostać zaaprobowany przez Inżyniera. 

2.2. Papa zgrzewalna 
Arkusz papy powinien mieć równomiernie rozłożoną powłokę, posypkę i równe krawędzie. Niedopuszczalne są 
załamania, dziury, pęcherze i uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia papy w rolce.  
Ponadto papa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w poniższej tabeli. 
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Tab. 1. Wymagania dla polimeroasfaltowej papy zgrzewalnej. 

Lp. Właściwość Jednostka Wymaganie Badanie wg 

Wymagania wobec papy zgrzewalnej 

1. Długość arkusza cm L 1,5%L1) PN-B-04615 

2. Szerokość arkusza cm S  1,5%S2) PN-B-04615 

3. Grubość arkusza mm  5,0 Procedura IBDiM 
nr PB-TM-02 

4. Grubość warstwy izolacyjnej pod osnową mm  2,5 Procedura IBDiM 
nr PB-TM-02 

5. Giętkość, na wałku średnicy 30 mm C  -15 PN-B-04615 

6. Przesiąkliwość MPa  0,5 PN-B-04615 

7. Nasiąkliwość % (m/m)  1 PN-B-04615 

8. Siły zrywające przy rozciąganiu3) 

- wzdłuż 
- w poprzek 

 
N 
N 

 

 500 

 500 

 
PN-B-04615 

9. Wydłużenie przy zerwaniu3) 

- wzdłuż 
- w poprzek 

 
% 
% 

 

 30 

 30 

 
PN-B-04615 

10. Siła zrywająca przy rozdzieraniu3) 

- wzdłuż  
- w poprzek 

 
N 
N 

 

 150 

 150 

Procedura IBDiM 
nr PB-TM-05 

11. Przyczepność do podłoża betonowego3)  
- metoda „pull-off” 
- metoda ścinania 

 
MPa 

N 

 

 0,4 

 500 

Procedura IBDiM 
nr PB-TM-06 

nr PB-TM-022 

12. Przyczepność warstwy wiążącej 
nawierzchni do izolacji 

MPa ≥0,5 Procedura IBDiM 

13. Odporność na działanie podwyższonej 
temperatury, 2 h  

C  100 PN-B-04615 
 

Wymagania wobec polimeroasfaltu wytopionego z papy zgrzewalnej 

14. Temperatura mięknienia wg metody PiK C  110 PN-EN 1427 

15. Temperatura łamliwości według Fraassa C  -22 PN-EN 12593 
1) L – długość arkusza papy wg producenta 
2) S – szerokość arkusza papy wg producenta 
3) Oznaczenie należy wykonać w temperaturze (202)C 

Uwaga:  polimeroasfaltowa papa zgrzewalna musi być odporna na temperaturę układanej warstwy wiążącej z 

asfaltu twardolanego (190÷200C). 

2.3. Środki gruntujące  
Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiału rolowego, należy stosować asfaltowy lub żywiczny 
środek gruntujący. Właściwości wymagane dla środków gruntujących podano w tabelach 2 i 3. 

Tab. 2. Wymagania wobec asfaltowego środka gruntującego. 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania Metoda badań według 

1. Wygląd zewnętrzny - Spełnia 1) PN-B-24620 

2. Konsystencja robocza - Spełnia 2) PN-B-24620 

3. Zdolność wysychania h  12 PN-B-24620 

4. Zawartość wody %  0,5 PN-EN ISO 9029 

5. Sedymentacja %  1,0 Procedura IBDiM nr PB-TM-X7 

6. Lepkość, czas wypływu kubek nr 4 s   5%  PN-EN ISO 2431 
1) Środek gruntujący powinien być jednorodną cieczą barwy czarnej, bez zawiesin, osadu 

i zanieczyszczeń mechanicznych. 
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2) Środek gruntujący w temperaturze (20 2) o C powinien się łatwo rozprowadzać i tworzyć cienką,  
równą błonkę bez pęcherzy. 

Tab. 3. Wymagania wobec żywicznego środka gruntującego. 

Lp. Właściwość Jednostka 
Wymagana 

wartość 
Metoda badań według 

1. Czas zachowania właściwości 
roboczych w temperaturze 20o C 

min.  20 Procedura IBDiM nr TWm-24/97 

2. Gęstość g/cm3   5%  1) PN-EN ISO 3673-2 

3. Lepkość mPas   5% 2) PN-EN ISO 3673-2 

4. Twardość Shore`a twardościomierz 
typu D3) Sh D  80 PN-EN ISO 868 

5. Przyczepność do podłoża 
betonowego 
- po utwardzeniu żywicy 
- po badaniu mrozoodporności f150 

 
 

MPa 
MPa 

 
 

 1,5 

 1,2 

Procedura IBDiM nr PB-TM-X3 

6. Przyczepność do podłoża 
stalowego 

MPa  3,0 Procedura IBDiM nr PB-TM-X4 

1)  - gęstość określona przez producenta  
2)  - lepkość określona przez producenta  
3) nie dotyczy żywic impregnujących podłoże i tworzących cienkie powłoki o grubości  1,5 mm 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować: 
– szczotki, odkurzacze, odkurzacze na wodę, sprężarka z filtrem przeciwolejowym – do oczyszczania 

podłoża, 
– szczotki, wałki, pistolety – do nakładania środka gruntującego 
– palniki na propan-butan wielodyskowe, z urządzeniem do odwijania izolacji w czasie zgrzewania,  
– wałki do dociskania izolacji świeżo zgrzanej. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

4.1. Transport arkuszy papy 
Arkusze papy powinny być zwinięte w rolki i owinięte wstęgą papieru lub folii o szerokości co najmniej 60 cm. 
Na każdym opakowaniu papy należy umieścić etykietę zawierającą dane: 
– nazwę i adres producenta, 
– oznaczenie, 
– datę produkcji i numer partii, 
– wymiary arkuszy papy, 
– informację o uzyskaniu przez wyrób Aprobaty Technicznej. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, chroniących przed zawilgoceniem, 
w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i z dala od źródeł ciepła. Rolki papy należy 
ustawiać w pozycji stojącej w jednej warstwie na paletach transportowych. Liczba rolek papy pakowanych na 
jednej palecie powinna być określona przez producenta. Rolki papy należy przewozić krytymi środkami 
transportowymi. Powinny być one zabezpieczone dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i 
uszkodzeniem. 

4.2. Transport środka gruntującego 
Asfaltowy środek gruntujący powinien być pakowany w szczelnie zamknięte bębny metalowe. Bębny należy 
magazynować w pozycji stojącej z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach 
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zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. Asfaltowy środek gruntujący, 
pakowany jak wyżej, może być przewożony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów Ministra 
Transportu dla materiałów klasy IIIa – w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów 
niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny ze środkiem gruntującym należy ustawiać w pozycji stojącej, 
ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną 
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.      
Składniki żywicznego środka gruntującego (żywica i utwardzacz) powinny być pakowane i przechowywane 
zgodnie z PN-C-81400 w taki sposób, aby na jedno opakowanie żywicy przypadało jedno opakowanie 
utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania. Składniki żywiczne należy transportować zgodnie z PN-C-
81400 i aktualnie obowiązującymi przepisami transportowymi. 
Na każdym opakowaniu środka gruntującego należy umieścić etykietę zawierającą następujące dane: 
– nazwę i adres producenta, 
– datę produkcji, 
– numer partii wyrobu, 
– masę netto, 
– termin przydatności do użycia, 
– informację o uzyskaniu przez wyrób Aprobaty Technicznej IBDiM, 
– informację o proporcji mieszania (w przypadku środka żywicznego), 
– napis „Ostrożnie z ogniem”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie  warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. Izolacje powinny być wykonywane zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST. 

5.1. Warunki układania izolacji 
W trakcie układania izolacji należy stosować się do zaleceń producenta, bezwzględnie powinny być też 
spełnione poniższe warunki.  
Roboty izolacyjne należy wykonywać 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 5C. Nie 
należy prowadzić robót izolacyjnych w czasie silnego wiatru. 
W pobliżu wykonywanych robót nie mogą być składane żadne materiały sypkie i pylące.  
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. Podłoże pod izolację 
Podłoże pod izolację powinno być równe, gładkie, czyste i suche oraz posiadać odpowiednie spadki, zgodne z 
dokumentacją projektową. 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. Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 
1,0 cm.  
Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, 
wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności lub wgłębienia do 2,0 mm, chyba że 
producent izolacji podaje ostrzejsze warunki. Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze 
wszystkich części pylastych,  złuszczeń, mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas 
budowy. Mleczko cementowe z powierzchni należy usunąć przez groszkowanie, śrutowanie lub piaskowanie. 
Oczyszczenie powierzchni wykonać należy przez odpylenie sprężonym powietrzem lub odkurzaczami 
przemysłowymi. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione masami PC, PCC lub zaprawami 
niskoskurczowymi. Ewentualne rysy skurczowe w betonie ujawnione po usunięciu mleczka cementowego 
należy oczyścić i uszczelnić żywicami epoksydowymi. Wytrzymałość betonu podłoża na odrywanie badana 
metodą „pull-off" powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa. Przygotowanie podłoża podlega sprawdzeniu i 
odbiorowi z wpisem do dziennika budowy. 
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5.3. Gruntowanie podłoża 
Jednorazowo można zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. 
Powierzchnię zagruntowaną, nie zaizolowaną bezpośrednio po wyschnięciu primera, należy ponownie oczyścić 
i odpylić.  Nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach. 

5.3.1. Gruntowanie przy użyciu środka asfaltowego 
Wilgotność betonu (2 cm poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4%. 

Wiek betonu podłoża - min. 14 dni dojrzewania betonu w temperaturze otoczenia co najmniej 15C. 
Gruntowanie podłoża powinno się wykonać przy użyciu firmowego primera. Materiał gruntujący należy nanosić 
zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta. Należy zwrócić uwagę na wymagane zużycie 
primera na metr kwadratowy 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). 

5.3.2. Gruntowanie przy użyciu środka żywicznego 
Przy stosowaniu środka żywicznego istnieje możliwość impregnacji świeżego betonu do kilku godzin po 
zabetonowaniu płyty, co eliminuje wymóg pielęgnacji.  
Do gruntowania należy przystąpić po kilku godzinach od ułożenie betonu, w momencie kiedy możne na niego 
wejść nie pozostawiając śladów. Należy usunąć mleczko cementowe poprzez zmiecenie sztywną szczotką a 
następnie wetrzeć żywicę w powierzchnię tą samą szczotką (w ilości około 0,2÷0,5 kg/m²). Świeżą żywicę 
przesypać piaskiem kwarcowym (0,4÷ 0,7 mm) w ilości około 1 kg/m2.  
W przypadku gruntowania podłoża żywicami syntetycznymi przyczepność warstwy gruntującej do podłoża 
określona metodą „pull-off” powinna wynosić nie mniej niż 1,5 MPa. 

5.4. Układanie izolacji 
Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i aprobatą IBDiM. 
Zakład podłużny między dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być węższy niż 8 cm, natomiast 
zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić co najmniej 15 cm, chyba że producent poda inaczej. 
Układanie izolacji rozpoczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę. W żadnym miejscu 
grubość hydroizolacji nie powinna przekraczać 3 grubości arkusza.  
W trakcie zgrzewania izolacji wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza co 
najmniej 2,0 cm na całej długości podgrzewanej rolki. Należy szczególnie starannie zgrzać izolację z podłożem 
w miejscach wywinięć papy, wokół wpustów i sączków odwadniających. Po ułożeniu izolacji należy w jak 
najszybszym terminie położyć zaprojektowaną nawierzchnię asfaltową. Izolacja nie może pozostać na 
pomoście na okres zimy nie przykryta nawierzchnią. Nie można dopuścić, aby na powierzchni izolacji 
występowały fałdy i wybrzuszenia. Powstałe wady wpływające na integralność izolacji, takie jak przebicia, 
pęcherze, rozerwania powinny zostać naprawione i uzyskać akceptację Inżyniera przed ułożeniem jakiejkolwiek 
następnej warstwy  lub cały system należy wykonać ponownie. Po ułożonej izolacji nie dopuszcza się ruchu 
technologicznego budowy i transportu materiałów. Przyczepność izolacji do podłoża badana metodą „pull-off" 
powinna być większa niż 0,4 MPa.  
W obrębie zabudowy chodnikowej i krawężników należy ułożyć 2 warstwy izolacji zgrzewalnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

6.3. Kontrola jakości 
Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 
prowadzenia. Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną 
formę protokołu, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór personelu technicznego budowy oraz Inżyniera nad 
robotami. W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając 
szczególną uwagę na: 
– sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST – materiały nie mające dokumentów 
stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddawane badaniom 
przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w dzienniku budowy, 

– sprawdzenie równości powierzchni podłoża oraz wytrzymałości na odrywanie, 
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– sprawdzenie poprawności układania izolacji – każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, czystą 
powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy, 

– kontrolę jakości ułożonej izolacji i jej przyczepności do podłoża. 

6.4. Opis badań 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
robót izolacyjnych z dokumentacją projektową i opisem technicznym ST oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru wymiarów liniowych z dokładnością do 0,5 cm. 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie odnośnych zaświadczeń jakości, zapisów 
w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej oraz z normą PN-B-04615 oraz Aprobatą Techniczną. 
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. 
Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty o długości 4,0 m, przyłożonej w 3 
dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni podkładu i przez pomiar jego odchylenia od łaty z 
dokładnością do 1 mm i porównanie z wymaganiami p. 5.2 niniejszej ST. 
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie wykonywane metodą “pull-off” przy średnicy krążka 

próbnego 50 mm wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczeń wg PN-B-
01814. Wyniki badań powinny być zgodne z przedstawionymi w p. 5.2 niniejszej ST. 
Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. Warunki muszą odpowiadać wymaganiom p. 5.1 niniejszej  ST. 

6.5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu należy przeprowadzać wzrokowo i za pomocą młotka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10÷20 m2 
powierzchni izolacji. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji 
z podkładem. 
Jeżeli Inżynier tak zadecyduje, należy wykonać niszczące badanie przylegania izolacji do podłoża, 
w wybranych przez Inżyniera punktach. Badanie należy wykonać wg procedury wybranej przez Inżyniera. 
Następnie należy naprawić uszkodzoną izolację wg zaleceń Inżyniera.    
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia środka gruntującego należy przeprowadzać wzrokowo w czasie  
wykonywania robót, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę ich warstw. 
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok z materiałów rolowych należy przeprowadzać w trakcie 
wykonywania izolacji, kontrolując stosowanie właściwych materiałów, wielkość zakładów oraz dokładność 
przyklejenia do podłoża zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

6.6. Ocena wyników badań 
Jeżeli badania przewidziane w p. 6 dadzą wynik dodatni wykonanie robót izolacyjnych należy uznać za zgodne 
z wymaganiami niniejszej ST. W przypadku, gdyby choć jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane 
roboty izolacyjne uznać za niezgodne z wymaganiami  niniejszej ST. 
W takim przypadku komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo 
uznać roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie, albo nakazać 
wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami niniejszej  ST. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.3. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 izolowanej powierzchni. W obrębie zabudowy chodnikowej i krawężników należy 
ułożyć 2 warstwy izolacji zgrzewalnej. Do powierzchni izolacji nie wlicza się powierzchni zakładów, koniecznych 
do jej wykonania. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

8.3. Odbiór izolacji 
Odbiory należy przeprowadzać dla każdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporządza się jeden protokół 
odbioru izolacji, po wykonaniu powłoki izolacyjnej. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.08.00.05. IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ 

196 

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,  
– protokoły odbiorów częściowych, 
– aprobaty techniczne, 
– deklaracje zgodności z Polską Normą, 
– posiadane certyfikaty i inne świadectwa jakości materiałów, 
– zapisy w dzienniku budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.3. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
– zakup i dostarczenie materiałów i pozostałych czynników produkcji,  
– przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,  
– ułożenie izolacji zgodnie z niniejszą ST i dokumentacją projektową (w obrębie zabudowy chodnikowej 

i krawężników należy ułożyć 2 warstwy papy zgrzewalnej), 
– wykonanie badań i pomiarów. 
Cena uwzględnia również zakłady, odpady i ubytki materiałowe, ewentualne naprawy oraz oczyszczenie 
miejsca pracy, jak również wykonanie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych, a także 
wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą 
ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-EN ISO 2431:2012 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych. 
PN-EN 1427:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda 

„pierścień i kula”. 
PN-EN 12593:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa.  
PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 9029:2005 Ropa naftowa. Oznaczanie wody. Metoda destylacyjna. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-EN ISO 868:2005 Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie twardości metodą wciskania z 

zastosowaniem twardościomierza (twardość metodą Shore'a). 
PN-EN ISO 3673-2:2012 Tworzywa sztuczne. Żywice epoksydowe. Część 2. Przygotowanie kształtek do 

badań i oznaczanie właściwości. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Tymczasowe wytyczne układania izolacji z papy zgrzewalnej na pomostach betonowych mostów 

drogowych, IBDiM, Warszawa 1986. 
– Procedury badawcze IBDiM. 
–  
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem płynnej, asfaltowo-polimerowej izolacji z płytą zabezpieczającą systemową 
w ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: 
Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze płynnej, asfaltowo-polimerowej 
izolacji z płytą zabezpieczającą na poziomych powierzchniach obiektów inżynieryjnych i obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Podłoże – element konstrukcji budowli, na powierzchni którego wykonana będzie izolacja. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Dane ogólne 
Asfaltowo-polimerowa, płynna izolacja przeciwwodna z płytą zabezpieczającą oraz taśmą zabezpieczającą 
złącza płyty jest bezszwowym systemem izolacyjnym stosowanym w budownictwie mostowym oraz ogólnym 
jako izolacja pozioma pomostów betonowych i stalowych, charakteryzującym się bardzo dobrą przyczepnością 
do podłoża. 

2.2. Płynna masa izolacyjna 
Podstawę systemu stanowi dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, chemoutwardzalna, asfaltowo-polimerowa 
płynna masa izolacyjna, stosowana na zimno, wiążąca się z podłożem i twardniejąca po nałożeniu, tworząca po 
utwardzeniu bezszwową, elastyczną i wodoszczelną membranę. 
Składniki masy dostarczane są na budowę w dwóch oddzielnych opakowaniach (część A i B), przewidzianych 
do zmieszania bezpośrednio przed użyciem. Masę przygotowaną do użycia można nakładać na powierzchnie 
betonowe suche, matowo-wilgotne, na świeży beton oraz płyty stalowe. Zalecana temperatura aplikacji wynosi 
od 4°C do 35°C. Masę rozprowadza się na podłożu gumową gracą warstwą o grubości około 2÷3 mm. 
Wydajność z opakowania o pojemności łącznej 22,5 dm3 wynosi, w zależności od gładkości podłoża i 
temperatury aplikacji, około 10÷12 m2.  
Właściwości i wymagania dla masy izolacyjnej zestawiono w tabeli 1. 

Tab. 1. Własności i wymagania wobec masy izolacyjnej. 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania Metoda badań 

Własności i wymagania dla płynnej masy izolacyjnej 

1. Wygląd zewnętrzny   ocena wizualna 
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składnik A (podstawowy) 
 
składnik B (utwardzacz) 

- 
 
- 

ciecz barwy ciemnobrązowej, bez 
zawiesin, domieszek i osadu 

ciecz barwy białej, bez zawiesin, 
domieszek mineralnych i osadu 

2. Gęstość 
składnik A (podstawowy) 
składnik B (utwardzacz) 

 
g/cm3 
g/cm3 

 

1,20  0,03 

0,95  0,03 

PN-EN ISO1675 

3. Czas zachowania właściwości 
roboczych 

min  15 Procedura IBDiM 
nr TWm-24/97 

Wymagane właściwości masy izolacyjnej po utwardzeniu 

4. Temperatura łamliwości °C ≤ -35 PN-EN 12593 1) 

5. Giętkość na wałku 30 mm 
w temperaturze -20°C 

- bez uszkodzeń PN-B-04615 2) 

6. Wskaźnik ograniczenia 
chłonności wody 

% (m/m)  90 Procedura IBDiM 
nr PB-TM-X5 

7. Siła ścinająca masę N  100 Procedura IBDiM 
nr PB/TM-1/7 

8. Wydłużenie % 500 Meedus NFP 98 283 
1) Badanie wykonano według zmodyfikowanej metody badania łamliwości asfaltów według Fraassa. Próbki przygotowywano na 

zimno, okres czasu pomiędzy wykonaniem próbek, a wykonaniem badania wynosił 24 h. 
2) Badanie wykonano według zmodyfikowanej metody badania giętkości pap. Próbki przygotowywano na zimno, okres czasu 

pomiędzy wykonaniem próbek, a wykonaniem badania wynosił 24 h. 

2.3. Płyty ochronne 
Prefabrykowane płyty ochronne służą do wykonania warstwy ochronnej izolacji. Płyty ochronne  wykonane są 
ze specjalnej mieszanki mineralno-asfaltowej, sprasowanej między dwiema warstwami włókniny technicznej 
nasyconej zmodyfikowanym asfaltem. Dostępne są płyty o grubości 3, 6 i 12 mm.  

Płyty o grubości 3 mm mają wymiary 100150 cm i 90200 cm, płyty grubości 6 mm 100150 cm. Płyty te   
przeznaczone są do wykonywania warstwy ochronnej na chodnikach, kładkach dla pieszych, pomostach 
mostów drogowych,  parkingach itp.  

Płyty o grubości 12 mm mają wymiar 100100 cm i są przeznaczone do wykonywania warstwy ochronnej na 
pomostach mostów kolejowych oraz tramwajowych w przypadku, gdy tor jest układany na podsypce 
tłuczniowej. 

Tab. 2. Wymagania wobec płyt ochronnych. 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania Metoda badań 

1. Wygląd zewnętrzny - płyta o równych krawędziach bez 
dziur, delaminacji, kawern 

i załamań 

ocena wizualna 

2. Wymiary: 
długość 
szerokość 
grubość 

 
mm 
mm 
mm 

 
d ± 3 *) 

s ± 3 *) 

 g *) 

 
pomiar taśmą stalową 
pomiar taśmą stalową 
pomiar suwmiarką 

3. Nasiąkliwość % (m/m)  5 PN-B-04615 
*)   d, s, g – wymiary nominalne 

2.4. Taśma zabezpieczająca 
Do zabezpieczania styków płyt ochronnych służy taśma samoprzylepna  o szerokości 75 mm i długości 10 m. 
Zużycie taśmy  wynosi 1,7 mb taśmy na 1 m2 izolowanej powierzchni dla płyt o grubości 3 i 6 mm oraz 2,7 mb 
taśmy na 1 m2 izolowanej powierzchni dla płyt o grubości 12 mm. Przed naklejeniem taśmy  powierzchnię 
złączy płyt ochronnych należy zagruntować roztworem asfaltowym. 

2.5. Primer 
Primer (roztwór asfaltowy gruntujący) jest stosowany do przygotowania powierzchni styków płyt ochronnych 
przed naklejeniem taśmy zabezpieczającej. 
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Tab. 3. Wymagania wobec asfaltowego środka gruntującego. 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagana wartość Metoda badań 

1. Wygląd zewnętrzny - jednorodna czarna ciecz bez 
zanieczyszczeń 

PN-B-24620 

2. Konsystencja robocza - w temp. 23 ±2°C łatwo 
rozprowadza się pędzlem, na 
podłożu betonowym tworzy 

powłokę bez pęcherzy 

PN-B-24620 

3. Czas wysychania h 1 PN-B-24620 

4. Zawartość wody % ≤ 0,1 PN-EN ISO9029 

5. Lepkość – czas wypływu 
(kubek nr 4) 

s 67 PN-EN ISO 2431 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
– do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, szczotki do 

zamiatania, narzędzia murarskie do napraw podłoża, 
– do układania membrany – miarki, grace gumowe, materiał bawełniany do czyszczenia, 
– do układania płyt ochronnych – liniał stalowy, noże do cięcia, 
– do gruntowania – sprzęt malarski, pędzle, wałki, naczynia, 
– do układania taśmy – wałek dociskowy 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Materiały izolacyjne są konfekcjonowane i dostarczane w kartonowych pudełkach i pojemnikach. Dlatego 
można je przewozić dowolnymi, krytymi środkami transportu, wielkością dostosowanymi do ilości ładunku. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki 
należy chronić przed przemarznięciem. Podczas przechowywania i transportu materiałów należy je 
zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie  warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. Izolacje powinny być wykonywane zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST. 

5.1. Warunki układania izolacji 
Roboty izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie. Nie należy prowadzić robót podczas opadów 
deszczu i bezpośrednio po opadach oraz prowadzić robót bez dodatkowych zabezpieczeń, gdy temperatura 
powietrza lub podłoża jest niższa niż 4°C. Warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest właściwe przygotowanie 
podłoża. Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników.  
Po wykonaniu robót związanych z rozprowadzeniem masy izolacyjnej należy bezzwłocznie ułożyć warstwę 
ochronną z płyt zabezpieczających, najpóźniej w ciągu 15 min po rozłożeniu masy izolacyjnej. 

5.2. Przygotowanie podłoża pod izolację 

5.2.1. Podłoże z dojrzałego betonu 
Za beton dojrzały należy uważać beton w wieku co najmniej 14 dni. Podłoże pod izolację powinno być równe, 
gładkie i czyste oraz posiadać odpowiednie spadki, zgodne z dokumentacją projektową. 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 
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powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni 
zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm.  
Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, 
wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3,0 mm lub wgłębienia do 5,0 mm, 
chyba że producent izolacji podaje ostrzejsze warunki. Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze 
wszystkich części pylastych,  złuszczeń, mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas 
budowy. Mleczko cementowe z powierzchni należy usunąć przez groszkowanie, śrutowanie lub piaskowanie. 
Oczyszczenie powierzchni wykonać należy przez odpylenie sprężonym powietrzem lub odkurzaczami 
przemysłowymi. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione masami PC, PCC lub zaprawami 
niskoskurczowymi. Ewentualne rysy skurczowe w betonie ujawnione po usunięciu mleczka cementowego 
należy oczyścić i uszczelnić żywicami epoksydowymi. Wytrzymałość betonu podłoża na odrywanie badana 
metodą „pull-off" powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa. Przygotowanie podłoża podlega sprawdzeniu i 
odbiorowi z wpisem do dziennika budowy. 
Podłoże z dojrzałego betonu, na którym będzie układana izolacja powinno być suche (zalecane) lub matowo-
wilgotne (dopuszczalne), bez widocznej błonki wody. Powierzchnia betonu nie musi być sucha, ale należy 
usunąć wolnostojącą wodę i doprowadzić do stanu określanego jako powierzchnia matowo-wilgotna. Na 
powierzchni betonu nie powinno być widocznego filmu wodnego – powierzchnia nie może błyszczeć. 

5.2.2. Podłoże ze świeżego betonu 
Podłoże ze świeżego betonu (tj. w 4÷6 godzin po wylaniu), na którym będzie układana płynna izolacja  powinno 
być zatarte na gładko oraz spełniać wymagania w zakresie równości i czystości sprecyzowane w p. 5.2.1. 
Do układania masy izolacyjnej należy przystąpić przed pojawieniem się mleczka cementowego, gdy tylko 
będzie możliwe wejście pracowników na świeży beton. Projektowana klasa betonu wg PN-EN 206-1:2003 
powinna wynosić co najmniej C30/37. Ze względu na ciepło hydratacji temperatura powietrza podczas aplikacji 
na świeży beton może być niższa od zalecanych 4°C, lecz nie niższa niż 0°C, pod warunkiem, że masa 
bezpośrednio przed aplikacją magazynowana była w warunkach, w których osiągnęła temperaturę powyżej 
15°C. Do układania masy izolacyjnej należy przystąpić natychmiast, gdy będzie możliwe wejście pracowników 
na świeży beton. Układanie izolacji na świeżym betonie wykonuje się tak samo jak na betonie dojrzałym. 

5.2.3. Podłoże stalowe 
Masę izolacyjną można układać bezpośrednio na oczyszczonej powierzchni stali lub na powierzchni stali 
pokrytej malarską lub metalizacyjno-malarską powłoką ochronną. 
Jeżeli powierzchnia stalowa jest przygotowana do stopnia co najmniej Sa 2½ wg PN-ISO 8501-1:2008, to masę 
izolacyjną można nakładać bezpośrednio na tak przygotowaną powierzchnię stalową. 
Przy stopniu przygotowania powierzchni stalowej nie mniejszym niż Sa 2 wg PN-ISO 8501-1:2008 należy przed 
aplikacją izolacji ułożyć antykorozyjny grunt epoksydowy, posiadający ważną aprobatę techniczną IBDiM, 
dopuszczającą do stosowania na tak przygotowanych powierzchniach, o grubości powłoki przewidzianej w 
karcie technicznej, jednak nie mniejszej niż 50 μm. W trakcie aplikacji gruntu i należy przestrzegać wymagań 
zawartych w kartach technicznych tego wyrobu. Do układania masy izolacyjnej można przystąpić dopiero po 
wyschnięciu gruntu. 
Dopuszcza się układanie płynnej izolacji na podłożu stalowym zagruntowanym primerem wg p. 2.5, po 
wyschnięciu gruntu, ale nie później niż 14 dni od jego aplikacji. 

5.3. Układanie izolacji 
Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, kartą techniczną materiału oraz 
aprobatą techniczną IBDiM. 
Rozpoczęcie aplikacji płynnej masy izolacyjnej winno być poprzedzone wcześniejszym przygotowaniem, 
dopasowaniem i przycięciem płyt zabezpieczających, w takiej ilości i dla takiej powierzchni, która zostanie 
zaizolowana w jednym cyklu roboczym. Jedno opakowanie płynnej izolacji (część A i B) o objętości 22,5 dm3 
wystarcza na pokrycie około 10÷12 m2 powierzchni w zależności od jakości podłoża i temperatury aplikacji.  
Jeżeli temperatura otoczenia nie przekracza +10°C, składniki masy izolacyjnej należy składować w 
temperaturze +20°C przez okres co najmniej 24 h (np. w ogrzewanym kontenerze) co ułatwi mieszanie i 
rozkładanie izolacji. Pojemników nie należy podgrzewać bezpośrednio płomieniem lub gorącym powietrzem.  
Bezpośrednio przed wykonaniem izolacji oba składniki masy hydroizolacyjnej należy wymieszać. Zawartość 
mniejszego pojemnika (komponent B – barwa biała) należy wlać do większego pojemnika (komponent A – 
barwa czarna) i mieszać ręcznie przez 2÷3 minuty. Nie mieszać mechanicznie. Wymieszana masa powinna 
mieć jednolitą czarno-brązową barwę bez jasnych smug. Po wymieszaniu, przez okres około 15÷20 min masa 
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jest płynna i nadaje się do aplikacji. Przygotowaną masę należy jak najszybciej wylać na podłoże i rozprowadzić 
za pomocą gumowej gracy na określoną powierzchnię, dla której przygotowano płyty zabezpieczające. Nie 
powinno się zostawiać wymieszanej masy w pojemniku – istnieje możliwość poparzenia.  
Powierzchnia na której rozprowadza się płynną masę izolacyjną w czasie jednego cyklu roboczego powinna 
sięgać po min. 50 mm poza obrys przewidzianych do ułożenia płyt zabezpieczających w celu wykonania 
połączenia z następnym fragmentem izolacji. Następny cykl roboczy rozpocząć od sprawdzenia, czy 
pozostawiony zakład jest czysty i suchy. 
Proces utwardzania zajmuje w temperaturze 20°C około 4 h – po utwardzeniu masa tworzy na podłożu 
wodoszczelną i elastyczną powłokę, odporną na zarysowania. 

5.4. Układanie płyt zabezpieczających 
Przed połączeniem i wymieszaniem składników i przystąpieniem do układania masy izolacyjnej należy 
przygotować płyty ochronne w ilości odpowiadającej przewidzianej do zaizolowania w jednym cyklu roboczym 
powierzchni. Przygotowanie płyt polega na przetransportowaniu ich w pobliże miejsca ułożenia i rozłożeniu na 
sucho tam, gdzie znajdują się wpusty, naroża, krawędzie i inne elementy wymagające docięcia płyt. Płyty w 
odpowiednich miejscach należy wytrasować i  dokładnie przyciąć na wymiar, wycinając kształty ostrym nożem i 
wyłamując brzegi. 
Płyty zabezpieczające układa się na świeżej, płynnej masie izolacyjnej, bezpośrednio po jej wylaniu na podłoże 
i rozprowadzeniu. Układanie należy prowadzić sukcesywnie, tak aby instalator nie musiał poruszać się 
bezpośrednio po powierzchni z rozłożoną masą izolacyjną. Płyty należy układać na styk, po ułożeniu na całej 
powierzchni docisnąć do podłoża. Tam gdzie pomiędzy płytami powstaną większe szczeliny, należy je wypełnić 
masą izolacyjną przed nałożeniem taśmy zabezpieczającej styki płyt. Natychmiast po ułożeniu płyt ochronnych 
dopuszcza się na nich ruch pieszy technologiczny, związany z dalszym układaniem izolacji. 

5.5. Zabezpieczenie styków płyt 
Złącza pomiędzy płytami ochronnymi powinny być suche i zagruntowane. Grunt należy nakładać pasami o 
szerokości 100 mm za pomocą pędzla lub wałka, w ilości około 0,15÷0,20 kg/m2. Taśmę należy przyklejać po 
całkowitym wyschnięciu gruntu, centralnie względem styków. Taśma przy naklejaniu musi być dobrze 
dociśnięta wałkiem na całej długości oraz na stykach tak, aby zapewnić ciągłość.  
Zaleca się uszczelniać brzegi płyt zabezpieczających masą  izolacyjną po każdej zmianie roboczej, by zapobiec 
wnikaniu wody w ciągu nocy. 

5.6. Naprawa uszkodzonej izolacji 

5.6.1. Niewielkie naprawy 
Wyciąć kawałek z nowej płyty zabezpieczającej  o wielkości o 50 mm większej niż powierzchnia uszkodzenia. 
Wykorzystując ten kawałek jako szablon, położyć go nad uszkodzoną powierzchnią i wyciąć płytę  wokół tego 
szablonu. Usunąć uszkodzony kawałek płyty i pozostałości uszkodzonej membrany. Przygotować świeżą masę 
izolacyjną, wypełnić nią naprawiane miejsce i włożyć nowy kawałek płyty na świeżą masę. Nałożyć warstwę 
gruntu, a następnie taśmę zabezpieczającą styki jako zabezpieczenie szczeliny na naprawianej łacie płyty 
ochronnej.  
Do usunięcia uszkodzonej płyty można użyć podgrzewanej łopatki lub pacy. 

5.6.2. Większe naprawy: 
Powtórzyć czynności wykonywane dla mniejszych napraw, zapewniając, przed położeniem wymienianej płyty, 
zakładkę o szerokości min. 50 mm świeżej płynnej masy uszczelniającej zapewniającą ciągłość izolacji pod 
kolejną wymienianą płytą  ochronną. Tam, gdzie zdarzyło się rozległe uszkodzenie, należy koniecznie usunąć 
wszystkie resztki masy izolacyjnej i płyty ochronnej z pomostu, podgrzewając je i zdrapując. Nałożyć nową 
powłokę systemu tak, jak to opisano dla niewielkich napraw. 

5.7. Układanie nawierzchni na wykonanej izolacji 
Do układania nawierzchni na izolacji można przystąpić już w po 4 h od ukończeniu robót izolacyjnych (przy 
temperaturze otoczenia około 20°C). Na mostach drogowych można układać wszystkie powszechnie 
stosowane rodzaje nawierzchni mostowych, w tym: 
– nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych układanych na gorąco takich jak: asfalt lany oraz 

twardolany (AL), beton asfaltowy (BA) i asfalt mastyksowo grysowy (SMA), 
– nawierzchnie z betonu cementowego, 
– nawierzchnie brukowane, 
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– nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych układanych „na zimno”. 
Przy układaniu nawierzchni asfaltowych na gorąco nie ma potrzeby wprowadzania żadnych ograniczeń 
odnośnie temperatury układania lub odnośnie technologii zagęszczania tych mieszanek w stosunku do 
technologii przyjętej przy układaniu nawierzchni na drogach. Beton asfaltowy i SMA mogą być układane w 
temperaturze 170°C, a asfalt lany w temperaturze 220°C. Beton asfaltowy może być zagęszczany zwykłymi 
walcami stalowymi lub ogumionymi, w sposób identyczny jak na drodze. 
Jedyne ograniczenie w zakresie układania nawierzchni należy wprowadzić w stosunku do izolacji układanych 
na świeżym betonie. W takim przypadku układanie nawierzchni asfaltowych na gorąco dopuszczalne jest 
dopiero po 21 dniach dojrzewania betonu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości 
Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 
prowadzenia. Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną 
formę protokołu, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór personelu technicznego budowy oraz Inżyniera nad 
robotami. W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając 
szczególną uwagę na: 
– sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST – materiały nie mające dokumentów 
stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddawane badaniom 
przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w dzienniku budowy, 

– sprawdzenie równości powierzchni podłoża oraz wytrzymałości na odrywanie, 
– sprawdzenie poprawności układania izolacji – każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, czystą 

powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy, 
– kontrolę jakości ułożonej izolacji i jej przyczepności do podłoża. 

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie odnośnych zaświadczeń jakości, zapisów 
w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej oraz z normą PN-B-04615 oraz aprobatą techniczną. Sprawdzeniu podlegają w 
szczególności terminy przydatności, szczelność i oryginalność pojemników oraz zgodność wagowa. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość lub budzące pod tym względem wątpliwości 
powinny być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badań odnotowane w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty o długości 4,0 m, 
przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni podkładu i przez pomiar jego 
odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm i porównanie z wymaganiami p. 5.2 niniejszej ST. 
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie wykonywane metodą “pull-off” przy średnicy krążka 

próbnego 50 mm wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczeń wg PN-B-
01814. Wyniki badań powinny być zgodne z przedstawionymi w p. 5.2 niniejszej ST. 
Sprawdzenie stopnia oczyszczenia powierzchni stalowej należy przeprowadzić zgodnie z PN-ISO 8501-1:2008. 
Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. Warunki muszą odpowiadać wymaganiom p. 5.1 niniejszej  ST. 

6.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
robót izolacyjnych z dokumentacją projektową i opisem technicznym ST oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru wymiarów liniowych z dokładnością do 0,5 cm. 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu należy przeprowadzać wzrokowo i za pomocą młotka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10÷20 m2 
powierzchni izolacji. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji 
z podkładem. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jeżeli Inżynier tak zadecyduje, należy wykonać niszczące badanie 
przylegania izolacji do podłoża, w wybranych przez Inżyniera punktach. Badanie należy wykonać wg procedury 
wybranej przez Inżyniera. Następnie należy naprawić uszkodzoną izolację wg zaleceń podanych w p. 5.6.    
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Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płynnej masy izolacyjnej należy przeprowadzać w trakcie wykonywania 
izolacji, kontrolując stosowanie właściwych materiałów, zużycie materiału na 1 m2 izolowanej powierzchni oraz 
wzrokowo sposób rozprowadzenia masy na podłożu. 
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt zabezpieczających należy przeprowadzać w trakcie ich układania, 
kontrolując sposób ułożenia, dociśnięcie do podłoża oraz wielkość i równość styków. 
Sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia styków płyt – kontrola wzrokowa. 

6.5. Ocena wyników badań 
Jeżeli badania przewidziane w p. 6 dadzą wynik dodatni wykonanie robót izolacyjnych należy uznać za zgodne 
z wymaganiami niniejszej ST. W przypadku, gdyby choć jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane 
roboty izolacyjne uznać za niezgodne z wymaganiami  niniejszej ST. 
W takim przypadku komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo 
uznać roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie, albo nakazać 
wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami niniejszej  ST. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 izolowanej powierzchni.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

8.1. Odbiór izolacji 
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w 
pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie. 
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji technicznej 
budowy. W protokole odbioru należy odnotować fakt dokonywania poprawek określając ich rodzaj i miejsce. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
– zakup i dostarczenie materiałów i pozostałych czynników produkcji,  
– przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni podłoża,  
– ułożenie izolacji zgodnie z niniejszą ST i dokumentacją projektową, 
– wykonanie badań i pomiarów. 
Cena uwzględnia również zakłady, odpady i ubytki materiałowe, ewentualne naprawy oraz oczyszczenie 
miejsca pracy, jak również wykonanie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych, a także 
wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą 
ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-EN 1427:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda 

„pierścień i kula”. 
PN-EN 12593:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa. 
PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 1675:2002 Tworzywa sztuczne. Żywice ciekłe. Oznaczanie gęstości metodą piknometryczną. 
PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

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

PN-EN ISO 2555:2011 Tworzywa sztuczne. Polimery w stanie ciekłym, w postaci emulsji lub dyspersji. 
Oznaczanie lepkości pozornej metodą Brookfielda. 

PN-EN ISO 2811-1:2012 Farby i lakiery. Oznaczanie gęstości. Część 1. Metoda piknometryczna. 
PN-EN ISO 2431:2012 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-EN ISO 9029:2005 Ropa naftowa. Oznaczanie wody. Metoda destylacyjna. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Procedury badawcze IBDiM. 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem przeciwwodnej izolacji natryskowej typu MMA pomostów i koryt balastowych 
obiektów mostowych w ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi 
krajowej nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu izolacji natryskowej bezszwowej 
typu MMA pomostów i koryt balastowych obiektów mostowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Izolacja typu MMA – wodoszczelna membrana na bazie żywic metakrylanu metylu, przeznaczona do izolacji 
powierzchni betonowych lub stalowych, nanoszona natryskowo.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. Zastosowany system izolacyjny podlega akceptacji Inżyniera. 

2.1. Materiały do wykonania izolacji 
W skład systemu do wykonania izolacji w technologii MMA wg zasad niniejszej ST wchodzą następujące 
materiały: 
– dwuskładnikowy, szybko twardniejący środek gruntujący (primer) na bazie metakrylanu metylu, składający 

się z żywicy podstawowej i katalizatora, przeznaczony do gruntowania powierzchni betonowych, 
– jednoskładnikowy środek gruntujący do powierzchni metalowych, który utwardza się poprzez odparowanie 

rozpuszczalnika (może być stosowany do powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych i innych),  
– trójskładnikowy materiał izolacyjny na bazie metakrylanu metylu do wykonania wodoszczelnej i wytrzymałej 

powłoki (membrany), dostarczany na budowę w postaci dwóch składników A i B oraz katalizatora 
proszkowego,  

– katalizator proszkowy do przyśpieszania utwardzania materiałów na bazie metakrylanu metylu oraz środka 
gruntującego przeznaczonego do powierzchni betonowych,  

– jednoskładnikowy, topliwy klej oparty na polimeroasfalcie, pełniący funkcję warstwy sczepnej, 
zapewniający trwałe połączenie wykonanej izolacji z nawierzchnią z betonu asfaltowego (w przypadku, gdy 
jest ona układana bezpośrednio na izolacji).  

Materiały izolacji przeciwwodnej wykonywanej na bazie metakrylanu metylu powinny stanowić jednolity system 
posiadający gwarancję producenta. W celu poprawy parametrów przyczepnościowych z betonem asfaltowym 
dopuszcza się zastosowanie kruszywa kwarcowego o uziarnieniu 1÷3 mm, aplikowanego na mokrą wierzchnią 
warstwę izolacji w ilości 0.5 kg/m2, pod warunkiem, że że system izolacyjny danego producenta dopuszcza taką 
możliwość.  
Przyjęty system izolacyjny powinien nadawać się do stosowania na beton wilgotny (7-dniowy). 
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2.2. Warunki jakim powinna odpowiadać izolacja przeciwwodna natryskowa wykonana z materiału na bazie 
metakrylanu metylu (technologia MMA) 
Wymagania w stosunku do składników materiału izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu zestawiono w 
tablicy 1, wymagania jakim powinna odpowiadać utwardzona membrana przeciwwodna w tabeli 2. 
 
Tab. 1. Wymagania wobec składników A i B materiału izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu. 

Lp. Właściwość Badanie wg Jednostka Wymagania 

Składnik A 

1. Gęstość PN-EN ISO 2811-1 g/cm3 1.05÷1.22 

2. Lepkość PN-EN ISO 2555 Pas 35÷60 

Składnik B 

3. Gęstość PN-EN ISO 2811-1 g/cm3 1.05÷1.22 

4. Lepkość PN-EN ISO 2555 Pas 35÷60 

 
Tab. 2. Wymagania w stosunku do utwardzonej warstwy izolacyjnej na bazie metakrylanu metylu. 

Lp. Właściwość Badanie wg Jednostka Wymagania 

1. 
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża 
betonowego po 28 dniach, metoda „pull-off” 
 
 

PN-EN 1542, 
Procedura IBDM 

nr PB-TM-1/6 

MPa ≥2.0 

2. 
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża 
stalowego po 28 dniach, metoda „pull-off” 

MPa ≥2.0 

3. 
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego 
po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, 
w temp. -18°C / +18°C, metoda „pull-off” 

MPa ≥1.5 

4. 
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża stalowego 
po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, 
w temp. -18°C / +18°C, metoda „pull-off” 

MPa ≥2.0 

5. Wskaźnik ograniczenia chłonności wody 
 

Procedura IBDM 
nr PB-TM-X5 

% ≥90 

6. Wytrzymałość na rozciąganie 
ISO 37:1994,  

BS 903 
MPa ≥11.0 

7. 
Wytrzymałość bezpośrednia na odrywanie od 
podłoża betonowego 

BS EN ISO 4627 

MPa >0.7 

8. 
Wytrzymałość bezpośrednia na odrywanie od 
podłoża stalowego 

MPa >2.0 

9. Wydłużenie przy zerwaniu 
ISO 37:1994,  

BS 903 
% ≥150 

10. Twardość wg Shore’a PN-EN ISO 868 Sh D ≥56 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania izolacji natryskowej w technologii MMA niezbędne jest zastosowanie między innymi 
następującego sprzętu: 
– urządzenia do natryskiwania hydrodynamicznego z możliwością kontroli dozowania składników i ich 

mieszania w przewodzie urządzenia, 
– urządzenie do natryskiwania hydrodynamicznego (bezpowietrznego) w wypadku stosowania 

jednoskładnikowego, topliwego kleju, opartego na kopolimerze metakrylanu metylu, 
– mieszadło z wymiennymi łopatkami, 
– śrutownica, 
– odkurzacz przemysłowy lub sprężarka z filtrami: przeciwwodnym i przeciwolejowym, 
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– szczotki, pędzle, wałki, 
– kocioł do ogrzewania asfaltowych mas zalewowych wyposażony w płaszcz olejowy, mieszadło 

mechaniczne i przyrząd do pomiaru temperatury w przypadku stosowania jednoskładnikowego, topliwego 
kleju polimeroasfaltowego, 

– termometr. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się w sposób 
zapewniający zachowanie ich dobrego stanu technicznego. Opakowania winny być chronione przed 
uszkodzeniem mechanicznym, wysoką temperaturą, zawilgoceniem i działaniem mrozu. 
Wszystkie materiały wchodzące w skład systemu izolacyjnego należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, w suchych, chłodnych i nienasłonecznionych pomieszczeniach.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane prace izolacyjne.  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Robót nie należy wykonywać w czasie deszczu, mżawki oraz przy silnym nasłonecznieniu. Izolację należy 
wykonać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym oraz wolnym od mleczka cementowego, 
plam olejowych i kurzu.  
Temperatura powietrza podczas robót nie powinna być niższa niż 0°C i nie wyższa niż +30°C, temperatura 
podłoża musi być wyższa o min. 3° od punktu rosy. Zalecany przedział temperatur to +5 do +25°C. 
Kolejność wykonania prac izolacyjnych jest następująca: 
– zagruntowanie uprzednio przygotowanego (oczyszczonego) podłoża dwuskładnikowym, szybko 

twardniejący środkiem gruntującym na bazie metakrylanu metylu w przypadku podłoża betonowego lub 
jednoskładnikowym środkiem gruntującym w wypadku podłoża metalowego (stalowego),  

– ułożenie trójskładnikowego materiału izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu w jednej lub dwóch 
warstwach,  

– wykonanie warstwy sczepnej jeżeli bezpośrednio na izolacji układana jest nawierzchnia bitumiczna jezdni.  

5.2. Przygotowanie podłoża pod izolację 

5.2.1. Podłoże betonowe 
Podłoże betonowe należy bezpośrednio przed gruntowaniem oczyścić z luźnych frakcji, mleczka cementowego, 
pyłu i zatłuszczeń. Zaleca się oczyszczenie podłoża betonowego przy zastosowaniu odpowiednich środków 
mechanicznych, np. przez piaskowanie lub śrutowanie, natomiast zatłuszczenia należy usunąć przez ich 
wypalenie palnikiem gazowym.  
Wytrzymałość podłoża badana metodą “pull-off” powinna wynosić co najmniej 1.5 MPa na obiektach 
mostowych dla ruchu pieszego oraz 2.0 MPa na obiektach mostowych dla ruchu kołowego.  
Podłoże powinno być równe, szczeliny pomiędzy powierzchnią podłoża, a ułożoną na niej łatą o długości 4 m 
nie powinny przekraczać 10 mm, lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie powinny 
przekraczać ±5 mm.  
Lokalne nierówności podłoża betonowego, które mogłyby powodować powstawanie zastoin wody, należy 
wypełnić specjalną zaprawą bezskurczową, zaprawą PCC, lub zaprawą na bazie żywic metakrylanu metylu. 
Naprawy należy wykonać po uprzednim skuciu powierzchni, na której występują nierówności rozkuwając jej 
krawędzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocą zapraw szpachlowych lub naprawczych może być 
wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu. Większe powierzchnie należy 
naprawiać specjalnymi zaprawami bezskurczowymi. Powierzchnie z nierównościami o ostrych krawędziach 
należy przeszlifować szlifierką do lastriko lub zatrzeć zaprawą PCC.  
Wszystkie ww. materiały do napraw i reprofilacji podłoża betonowego powinny posiadać aktualne Aprobaty 
Techniczne IBDiM oraz uzyskać akceptację producenta izolacji przeciwwodnej na bazie metakrylanu metylu 
(technologia MMA). 

5.2.2. Podłoże metalowe 
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Podłoże metalowe (stalowe) należy, bezpośrednio przed gruntowaniem, oczyścić z rdzy, brudu i innych 
zanieczyszczeń. Zaleca się czyszczenie podłoża do stopnia czystości Sa 2½ według PN-EN ISO 8501-1; przed 
oczyszczaniem strumieniowo-ściernym (piaskowaniem), powierzchnia powinna zostać dokładnie odtłuszczona. 

5.3. Gruntowanie podłoża 

5.3.1. Podłoże betonowe 
Do gruntowania podłoża można przystąpić nie wcześniej niż po 14 dniach od betonowania lub 7 dniach od 
wykonania napraw powierzchniowych zaprawami PCC.   
Dwuskładnikowy, szybko twardniejący środek gruntujący na bazie metakrylanu metylu jest złożony z dwóch 
składników: żywicy podstawowej oraz katalizatora. Oba składniki powinny być zważone wcześniej i dostarczone 
na budowę w odmierzonych porcjach, gotowych do zmieszania. W zależności od pory wykonywania robót 
materiał ten może być dostarczany w dwóch odmianach: letniej i zimowej. 
Dwuskładnikowy, szybko twardniejący środek gruntujący na bazie metakrylanu metylu powinien być 
przeznaczony do stosowania przy temperaturze otoczenia w granicach od -10 do +30°C. Zalecenia dotyczące 
stosowania różnych odmian materiału w różnych temperaturach powinien przedstawić producent. 
Bezpośrednio przed użyciem oba składniki materiału należy dokładnie wymieszać, używając mechanicznego 
mieszadła łopatkowego zgodnie z zaleceniami producenta. Sposób mieszania i dozowania katalizatora 
powinien być zgodny z zaleceniami producenta. 
Dwuskładnikowy, szybko twardniejący środek gruntujący na bazie metakrylanu można układać na podłożu 
betonowym przy użyciu pędzla lub wałka malarskiego. Materiał ten należy nakładać równomiernie na podłoże 
betonowe, nawilżone do stanu matowo-wilgotnego. Odpowiednie nawilżenie podłoża zapewnia maksymalną 
penetrację materiału gruntującego, zapobiega tworzeniu małych lokalnych „dziurek” (pozostałości po pękniętych 
pęcherzykach powietrza) oraz zapewnia dobrą przyczepność. Materiał należy rozprowadzić równomiernie 
cienką warstwą, unikając powstawania kałuż. W wypadku, gdy się pojawią, należy usunąć nadmiar materiału 
lub rozprowadzić go równomiernie po powierzchni, używając wałka malarskiego.  
Nie należy stosować materiału do gruntowania, gdy jego konsystencja zaczyna przypominać żel.  
Przed nałożeniem trójskładnikowego materiału izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu warstwa gruntująca 
powinna być całkowicie utwardzona i sucha w dotyku.  
W wypadku aplikacji materiału do gruntowania w zamkniętym pomieszczeniu lub na obszarze o ograniczonej 
cyrkulacji powietrza, powinna być zapewniona odpowiednia wentylacja. Zaleca się wymianę powietrza od 5 do 
6 razy na godzinę.  
Nominalnie zużycie materiału do gruntowania wynosi ok. 0.25 kg/m2 i zależy od struktury oraz porowatości 
powierzchni.  
Wszystkie narzędzia oraz sprzęt użyty do wykonania warstwy gruntującej na podłożu betonowym powinny 
zostać wyczyszczone za pomocą rozpuszczalnika (aceton) zanim zakończy się proces utwardzania materiału. 

5.3.2. Podłoże metalowe 
Bezpośrednio przed użyciem jednoskładnikowy środek gruntujący należy dokładnie wymieszać używając 
mechanicznego mieszadła łopatkowego zgodnie z zaleceniami producenta. Należy uważać, aby nie dopuścić 
do napowietrzenia mieszanki.  
Środek gruntujący można układać na podłożu metalowym przy użyciu pędzla, wałka marskiego lub stosując 
natryskiwanie hydrodynamiczne (bezpowietrzne).  
Przy nanoszeniu środka gruntującego metodą natryskową należy go rozcieńczyć rozpuszczalnikiem wg zaleceń 
producenta.  
Materiał gruntujący należy rozprowadzić równomiernie cienką warstwą unikając powstawania kałuż. W 
wypadku, gdy się pojawią podczas ręcznego nakładania, należy usunąć nadmiar materiału lub rozprowadzić go 
równomiernie po powierzchni, używając wałka malarskiego.  
W wypadku nakładania materiału metodą natryskową zaleca się usuwanie kałuż przy pomocy suchego wałka 
malarskiego natychmiast po ich powstaniu.  
Przed nałożeniem trójskładnikowego materiału izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu warstwa gruntująca 
powinna być całkowicie utwardzona i sucha w dotyku.  
Nominalnie zużycie materiału do gruntowania powinno wynosić ok. 0.2 kg/m2 dla odmiany przeznaczonej do 
ręcznego nanoszenia i ok. 0.25 kg/m2 dla materiału rozcieńczonego, przeznaczonego do natrysku. Podana 
wydajność nominalna dotyczy warstwy o grubości 50 μm na gładkim podłożu. Materiał należy stosować w 
temperaturze otoczenia w granicach od -10 do +40°C.  
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Wszystkie narzędzia oraz sprzęt użyty do wykonania warstwy gruntującej na podłożu metalowym powinny 
zostać wyczyszczone za pomocą rozpuszczalnika (aceton) zanim zakończy się proces utwardzania materiału. 

5.4. Ułożenie trójskładnikowego materiału izolacyjno-nawierzchniowego na bazie metakrylanu metylu  
Trójskładnikowy materiał izolacyjny na bazie metakrylanu metylu powinien być dostarczony na budowę w 
postaci dwóch składników Ai B oraz katalizatora. Wszystkie składniki powinny być zważone wcześniej i 
dostarczone na budowę w odmierzonych porcjach gotowych do wymieszania.  
Bezpośrednio przed użyciem składniki A i B należy dokładnie, wstępnie wymieszać w dużym, czystym 
wiaderku, używając mechanicznego mieszadła łopatkowego. Sposób dozowania i mieszania katalizatora 
powinien być zgodny z zaleceniami producenta. 
Trójskładnikowy materiał izolacyjny na bazie metakrylanu metylu nanosi się przez natryskiwanie, z reguły w 
dwóch warstwach. W celu odróżnienia etapów i oceny pokrycia kolejne warstwy powinny być zróżnicowane 
kolorystycznie. Druga warstwa może być natryskiwana bezpośrednio na pierwszej. Odstęp czasowy zależny 
jest od temperatury otoczenia. W trakcie układania izolacji należy szczególną uwagę zwrócić na odpowiednie, 
szczelne i trwałe połączenie izolacji z elementami odwodnienia. 
Minimalna grubość powłoki po wyschnięciu nie powinna być mniejsza niż 2.0 mm. 
Dopuszcza się natryskiwanie trójskładnikowego materiału izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu za pomocą 
specjalnego sprzętu do natryskiwania, rekomendowanego przez producenta, który odmierza składniki i miesza 
je bezpośrednio w przewodzie urządzenia. 
Wszystkie narzędzia oraz sprzęt użyty do wykonania izolacji powinny zostać wyczyszczone za pomocą 
rozpuszczalnika (aceton) zanim zakończy się proces utwardzania materiału. 

5.5. Wykonanie warstwy sczepnej z jednoskładnikowego topliwego kleju opartego na polimeroasfalcie 
Warstwę sczepną stosuje się wówczas, gdy bezpośrednio na izolacji układana jest nawierzchnia z betonu 
asfaltowego. Warstwa sczepna powinna być układana na warstwie izolacyjnej gdy jest ona całkowicie 
utwardzona. Czas oczekiwania na ułożenie warstwy sczepnej jest zależny od temperatury otoczenia. 
Warstwa izolacyjna powinna być być czysta, sucha i pozbawiona wszelkich substancji zanieczyszczających i 
kurzu.  
Bezpośrednio przed użyciem materiał na warstwę sczepną należy rozgrzać w kotle do ogrzewania asfaltowych 
mas zalewowych, wyposażonym w płaszcz olejowy, mieszadło mechaniczne i przyrząd do pomiaru 
temperatury.  
Warstwę sczepną należy wykonywać rozprowadzając materiał równomiernie na powierzchni izolacji za pomocą 
gumowej rakli. Czas stygnięcia warstwy sczepnej jest zależny od warunków pogodowych. Układanie warstw 
nawierzchniowych powinno nastąpić niezwłocznie po utwardzeniu warstwy sczepnej. Stosowany system 
izolacyjny powinien jednak umożliwiać, bez negatywnego wpływu na wytrzymałość połączenia, wykonanie 
warstwy nawierzchniowej w okresie późniejszym. 
Podczas układania nawierzchni warstwa sczepna powinna być czysta, sucha i pozbawiona wszelkich substancji 
zanieczyszczających i kurzu. 

5.6. Zalecenia BHP  
W trakcie prac należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń BHP. W trakcie prac nie wolno palić, używać 
otwartego ognia lub iskrzących narzędzi. W pomieszczeniach zamkniętych konieczne jest zapewnienie 
odpowiedniej wentylacji.  
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjno-nawierzchniowych powinni być przeszkoleni na wypadek 
wystąpienia pożaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujący bezpośrednio przy 
wykonywaniu izolacjo-nawierzchni na bazie metakrylanu metylu powinni być wyposażeni w odzież ochronną 
oraz rękawice i okulary ochronne. Powinni posiadać obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumą, bez 
żadnych okuć. 
Na budowie, w łatwo dostępnym miejscu, powinny znajdować się:  
– środki przeciwoparzeniowe,  
– krem natłuszczający do rąk,  
– w pobliżu wykonywanych robót izolacyjno-nawierzchniowych należy umieścić gaśnice halonowe lub 

śniegowe, posiadające atesty.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji na bazie metakrylanu metylu (technologia MMA) na obiekcie 
inżynierskim sprawują: 
– Inżynier, 
– Kierownik robót, 
– służby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i ośrodki badawcze. 
Zakres prac kontrolnych obejmuje: 
– sprawdzenie jakości i przygotowania podłoża betonowego,  
– sprawdzenie jakości i przygotowania podłoża stalowego,  
– sprawdzenie jakości materiałów do napraw uszkodzeń pokrywanego podłoża betonowego wg wymagań 

określonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach Technicznych IBDiM do stosowania 
w budownictwie komunikacyjnym,  

– sprawdzenie jakości materiałów hydroizolacyjnych w tym warstw gruntujących – wg wymagań Aprobaty 
Technicznej IBDiM  

– sprawdzenie jakości materiałów do wykonania warstwy ochronnej, jeżeli jest stosowana – wg wymagań 
Aprobaty Technicznej IBDiM, 

– prowadzenie odbiorów międzyoperacyjnych i sprawdzenie jakości wykonanej izolacji MMA. 

6.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 
a) przygotowanie podłoża: 

– sprawdzenie gładkości podłoża (lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie powinny 
przekraczać ±5 mm), 

– sprawdzenie równości podłoża (szczeliny pomiędzy powierzchnią podłoża, a ułożoną na niej łatą o 
długości 4 m nie powinny przekraczać 10 mm), 

– sprawdzenie wytrzymałości podłoża za pomocą metody “pull-off” (wytrzymałość podłoża betonowego, 
powinna wynosić co najmniej 1.5 MPa), 

b) zabezpieczenie wszystkich dylatacji i innych elementów wyposażenia obiektu inżynierskiego, 
c) zagruntowanie podłoża, 
d) wykonanie pierwszej i drugiej warstwy membrany izolacyjnej z trójskładnikowego materiału izolacyjnego na 

bazie metakrylanu metylu (warstwy zróżnicowane kolorystycznie), 
e) przeprowadzenie badań metodą “pull-off” wytrzymałości na odrywanie od podłoża wykonanej membrany 

izolacyjnej po utwardzeniu i porównanie wyników z wymaganiami zawartymi w Aprobacie Technicznej, 
f) wykonanie ewentualnej warstwy sczepnej pod nawierzchnię bitumiczną. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inżynier na 
podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 

6.3. Wymagania dodatkowe 
System izolacyjny może być wykonywany tylko przez przeszkolonych przez dostawcę tegoż systemu 
pracowników.  
Wszystkie materiały muszą być dostarczone na budowę w zamkniętych opakowaniach, z zaznaczonym 
numerem seryjnym i atestem zgodności producenta oraz muszą być wykorzystane w okresie przydatności 
produktu deklarowanym przez producenta. 
Bezpośrednio po przygotowaniu podłoża, a przed rozpoczęciem nanoszenia podkładu, na losowo wybranych 
powierzchniach, uzgodnionych z Inżynierem, należy przeprowadzić testy wg ISO 4624:2003, aby ocenić 
wytrzymałość połączenia utwardzonego podkładu i membrany izolacyjnej do podłoża. Należy przeprowadzić co 
najmniej 6 testów. Minimalna wytrzymałość połączenia rozciąganego powinna wynosić 0.7 N/mm2. 
Grubość nieutwardzonych warstw membrany powinna być sprawdzana na bieżąco przy pomocy szpilki lub 
grzebienia pomiarowego aby zapewnić wymaganą grubość naniesionej wilgotnej warstwy. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji 
Jeżeli zabezpieczenie hydroizolacyjne będzie wykonane źle, to warstwa wadliwie wykonana będzie zerwana i 
wymieniona na nową na koszt Wykonawcy. Podobnie postąpi się w przypadku nie osiągnięcia przez próbki 
określonych parametrów. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej membrany izolacyjnej. 
Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Nadmierna grubość warstwy lub 
nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego 
upoważnienia Inżyniera, nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową  i Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inżyniera. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli 
wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach są zgodne z wymaganiami. Podstawą dokonania 
odbioru końcowego robót są: 
– atesty i świadectwa zgodności materiałów izolacyjnych, 
– protokoły z wynikami przeprowadzonych badań, 
– wpisy w dzienniku budowy stwierdzające  wykonanie częściowych odbiorów międzyoperacyjnych. 
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 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 wykonania robót poprawkowych lub poleci zerwanie i 
wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy, według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Inżynier 
może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 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 terminie ustalonym z Inżynierem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonania izolacji uwzględnia:  
– zakup i dostarczenie materiałów,  
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, w tym wykonanie niezbędnych napraw powierzchni (szpachlowanie 

i wyrównanie powierzchni betonowej materiałami do napraw i reprofilacji wraz z kosztem tych materiałów),  
– gruntowanie podłoża, 
– ułożenie trójskładnikowego materiału izolacyjnego na bazie metakrylanu metylu w dwóch warstwach,  
– wykonanie warstwy sczepnej pod nawierzchnię z betonu asfaltowego,  
– przeprowadzenie badań przewidzianych w specyfikacji i ewentualnych dodatkowych badań zleconych 

przez Inżyniera, 
– zabezpieczenie miejsca robót, między innymi przed szkodliwym oddziaływaniem robót na środowisko, 

przechodniów i przejeżdżające pojazdy,  
– uprzątnięcie miejsca robót.  
Cena robót uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. W cenie 
jednostkowej mieści się również wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostów roboczych i zabezpieczeń 
niezbędnych dla wykonania izolacji, a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do 
kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-EN 1542:2000  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 

Pomiar przyczepności przez odrywanie. 
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PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 
Analiza w podczerwieni. 

PN-EN ISO 2431:2012 Farby i lakiery. Oznaczenie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych. 
PN-EN ISO 2811-1:2016-04 Farby i lakiery. Oznaczenie gęstości. Część 1: Metoda piknometryczna. 
PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

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

PN-EN ISO 2555:2011 Tworzywa sztuczne. Polimery w stanie ciekłym, w postaci emulsji lub dyspersji. 
Oznaczanie lepkości pozornej metodą Brookfielda. 

10.2. Przepisy związane 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych. IBDM Warszawa. 
– Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDM 1990. 
– Instrukcja producenta wykonania izolacji na bazie metakrylanu metylu (technologia MMA). 
– Procedura badawcza IBDM nr PB-TM-1/6. Pomiar przyczepności przez odrywanie. 
– Procedura badawcza IBDM nr PB-TM-X5. Oznaczenie wskaźnika ograniczenia chłonności wody. 
– Karty techniczne produktów wydane przez producenta oraz odpowiadające im aprobaty techniczne IBDM. 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) bądź 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową Specyfikację 
Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy pod 
tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
obiektów mostowych w ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej 
nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną  
W zakres robót objętych w niniejszej ST wchodzą wszystkie czynności związane z wykonaniem uszczelnienia z maty 
bentonitowej pod projektowane obiekty opisane w Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
w ST 00 „Wymagania ogólne i roboty pomiarowe” pkt 1. 
Mata bentonitowa – izolacja powstała z zespolenia trzech komponentów: warstwy granulatu bentonitowego, 
umieszczonego między tkaniną i włókniną polipropylenową, zespoloną w procesie igłowania.  
Granulat bentonitowy – granulowany bentonit w czystej postaci, stosowany w tych miejscach izolowanej 
powierzchni, które wymagają zwiększonej ilości bentonitu lub do przygotowania szpachli bentonitowej (zakłady, 
przejścia instalacyjne).  
Bentonit – skała powstała z przeobrażenia tufów i tufitów, monomineralna lub prawie monomineralna, zbudowana 
przede wszystkim z montmorillonitu. Charakteryzuje się dużą zdolnością do chłonięcia wody i pęcznienia.  
Rurki uszczelniające iniekcyjnie – rurki układane w stykach przerw technologicznych elementów betonowych lub w 
stykach elementów betonowych z innymi konstrukcjami (np. grodzicami), umożliwiające wykonanie iniekcji styku po 
zabetonowaniu tych elementów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne i roboty pomiarowe”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją i poleceniami Inżyniera 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00 „Wymagania ogólne i roboty pomiarowe”. 
Wykonawca winien we własnym zakresie uzyskać dostęp do niezbędnych materiałów. Elementy, które nie zostały 
zaprojektowane indywidualnie, muszą posiadać stosowną PN(-EN), Aprobatę Techniczną IBDIM lub inny dokument 
zgodny z ST 00. potwierdzający przydatność w budownictwie mostowym. 

2.2. Stosowane materiały 
Do wykonania izolacji powinna być użyta mata bentonitowa składająca się z warstwy granulatu bentonitowego 
min. 3kg/m2 umieszczonego pomiędzy tkaniną i włókniną polipropylenową, zespoloną w procesie igłowania. 
Geowłóknina separacyjno-wzmacniająca powinna mieć gramaturę nie mniejszą niż 350g/m2. Jako materiał 
uzupełniający należy stosować granulat bentonitowy w strefach zakładu maty oraz jako uszczelnienia miejsc styku 
maty.  
Rurka uszczelniająca iniekcyjnie – wąż iniekcyjny wykonany jest z tworzywa (PCV) z okrągłymi otworami do 
równomiernego wtłaczania iniektu (np. żywic lub zaczynu mikrocementowego). Ochronę rurki przed przenikaniem 
cząsteczek betonu w czasie betonowania powinna stanowić otulina z gęstej tkaniny. Przed uszkodzeniami 
mechanicznymi powstającymi podczas układania lub betonowania powinna chronić druga zewnętrzna otulina z 
tworzywa sztucznego. Obie warstwy otuliny powinny przepuszczać iniekt nawet przy niskim jego ciśnieniu. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne i roboty pomiarowe”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Wybór sprzętu do wykonania robót opisanych niniejszą ST należy do Kierownika Budowy.  
Do podnoszenia rolek maty bentonitowej należy stosować pasy i zawiesia belkowe o wytrzymałości pozwalającej na 
podwieszenie materiału o wadze 3x większej niż ciężar rolki. Do rozwinięcia rolki należy zastosować zawiesie 
belkowe i sztywną rurę wsuniętą w rolkę.  
Stosować sprzęt zgodny z zapisami aprobat technicznych dla wybranego systemu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne i roboty pomiarowe”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu zgodnych z zapisami aprobaty technicznej dla 
wybranego systemu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne i roboty pomiarowe” ogólne”. 
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
Robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 

5.2. Mata bentonitowa 

• Składowanie 
Za składowanie rolek odpowiedzialny jest Wykonawca. Na placu budowy powinien wyznaczyć odpowiedni plac 
składowy oddalony od miejsc o dużym natężeniu ruchu, równy i suchy. Rolki należy składować tak, aby nie mogły się 
ześlizgnąć lub stoczyć ze stosu. Wysokość stosu rolek nie może być większa niż wysokość bezpiecznej pracy 
urządzenia podnoszącego, zgodnie z aprobatą techniczną (nie więcej niż 4 warstwy).  
Do czasu instalacji, wszystkie składowane rolki oraz bentonit pomocniczy, powinny być przykryte przed deszczem 
folią z tworzywa sztucznego lub brezentem. 

• Montaż izolacji  
Podłoże, na którym będzie układana mata powinno być odpowiednio zagęszczone, równe, pozbawione gruzu, 
korzeni, ostrych kamieni, lodu oraz stojącej wody.  
Mata układana jest na zakłady o szerokości od 15 do 23 cm. W strefie zakładu należy nanieść ciągłą warstwę 
granulatu bentonitowego w ilości 0,4 kg/mb, lecz nie mniej niż wg zapisów aprobaty (wcześniej należy usunąć z niej 
wszelkie zanieczyszczenia i luźny grunt). Krawędzie ułożonej maty powinny być rozprostowane, pozbawione 
marszczeń i zagięć.  
Matę bentonitową należy układać włókniną do podłoża. Pasma należy rozwijać od punktu najwyższego do 
najniższego uważając, aby nie były napięte czy naprężone, usuwając wszelkie zmarszczki, zagięcia i „rybie usta” na 
brzegach. Pasma układane na powierzchni poziomej mogą być zorientowane w dowolny sposób.  
Matę po ułożeniu należy przykryć płytą denną żelbetową lub gruntem zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.3. Rurki uszczelniające iniekcyjnie  

• Składowanie 
Za składowanie rurek odpowiedzialny jest Wykonawca. Na placu budowy powinien wyznaczyć odpowiednie miejsce 
składowania. Rurki do uszczelniania iniekcyjnego należy przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, 
w suchych warunkach.  

• Montaż  
Powierzchnia, na której będzie układany wąż iniekcyjny powinna być odpowiednio oczyszczona. Wąż należy układać 
w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Wąż należy rozłożyć w miejscu styku ścianki stalowej z 
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betonem płyty dennej a jego koniec wyprowadzić do góry. W celu uniknięcia przemieszczeń wąż mocuje się za 
pomocą specjalnych klipsów, kołków z obejmą, itp. w rozstawie co około 15-20 cm. Końcówki węża należy 
zabezpieczyć gniazdem osłonowym, które należy umieścić w dobrze dostępnym miejscu. Długość jednego odcinka 
węża nie powinna przekraczać 10m. Wąż nie może być zagięty (trzeba zapewnić jego drożność w trakcie 
iniektowania). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne i roboty pomiarowe”. 
Kontrolę jakości robót przeprowadza się na wszystkich etapach wykonawstwa i obejmuje ona:  

– kontrolę jakości materiałów, 
– kontrolę wykonywania robót i zużycia materiałów, 
– badania wykonanych robót i ich zgodności z wymaganiami projektu, kartami technicznymi i ST. 

6.2. Kontrola wykonania robót 
Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST, Aprobacie Technicznej dla wybranego systemu i wytycznych producenta.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

– przygotowanie podłoża zgodnie z zapisami Aprobaty Technicznej i ST,  
– układanie warstwy uszczelnienia w warunkach określonych w Aprobacie Technicznej, ST i wytycznych 

producenta,  
– parametry techniczne mat bentonitowych, w tym szczególnie grubość i współczynnik 

wodoprzepuszczalności, 
– poprawność ułożenia rurek uszczelniających iniekcyjnie i zabezpieczenia ich przez przesunięciem. 

6.3. Badania i pomiary  
Należy prowadzić badania i pomiary n/w:  

– badanie masy powierzchniowej materiału maty,  
– badanie wodoprzepuszczalności materiału maty,  
– pomiary grubości bentomaty,  
– pomiary odpowiedniego ułożenia węża iniekcyjnego  
– sprawdzenie zgodności z kartą informacyjną producenta materiału. 

Wszystkie badania i pomiary muszą dać wyniki nie gorsze niż określone w ST i aprobacie technicznej.  
Badania i pomiary wykonać zgodnie z przywołanymi w ST normami. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne i roboty pomiarowe”. 
Jednostką obmiarową jest 1m² (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni wykonanej zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.  
Jednostką obmiarową dla rurek uszczelniających iniekcyjnie jest 1mb (metr bieżący).  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne i roboty pomiarowe”. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.  
Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego w Dzienniku Budowy o wykonaniu tych Robót 

8.2. Odbiory częściowe 
Odbiorom częściowym podlegają:  

– przygotowanie powierzchni podłoża pod izolację, 
– ułożenie warstwy maty bentonitowej,  
– ułożenie rurek uszczelniających iniekcyjnie. 

8.3. Odbiór ostateczny 
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Ostateczny odbiór wykonanej izolacji dotyczy uzyskania odpowiedniej sumarycznej grubości warstwy maty 
bentonitowej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne i roboty pomiarowe”. 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia:  

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
– oznakowanie robót,  
– wykonanie przygotowania podłoża,  
– wykonanie uszczelnienia (dowóz, wyładunek, rozłożenie, przykrycie, itp.),  
– ułożenie rurek uszczelniających iniekcyjnie (dowóz, wyładunek, rozłożenie, itp.) i wykonanie iniekcji,  
– wykonanie badań i pomiarów wymaganych ST i normami.  

Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) wydania 
przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-ISO 9863:1994 Geotekstylia. Wyznaczenie grubości przy określonych naciskach. 
PN-ISO 9864:1994 Geotekstylia. Wyznaczenie masy powierzchniowej. 
PN-ISO 1019 Geotekstylia. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek. 

10.2. Przepisy związane 
– Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych – PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. – Warszawa, 2005r.  
– Id-2 (D-2) Warunki Techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

– Warszawa, 2005r.  
– Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Warszawa, 

2009r.  
– Standardy techniczne szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do 

prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) – 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Warszawa, 2009r.  

– Id-16(D-83) Instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektów inżynieryjnych.  
– Aprobaty techniczne dla wybranego systemu.  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym wraz z późniejszymi 
zmianami (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041) 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z odwodnieniem przestrzeni za ścianami obiektów inżynieryjnych w ramach zadania "02100 - 
Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonaniu systemu drenażowego za korpusami 
przyczółków i ścianami skrzydeł obiektów inżynieryjnych i obejmują wykonanie warstwy odcinającej, zasypki 
drenarskiej i warstw filtracyjnych, drenokolektorów, drenów francuskich oraz ułożenie rurek drenarskich. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Warstwa odcinająca – położona horyzontalnie warstwa z materiału nieprzepuszczalnego (gliny, betonu, 
geomembrany), wyprofilowana z odpowiednimi spadkami podłużnymi i poprzecznymi, układana przy 
zasypywaniu ścian obiektów inżynieryjnych, której zadaniem jest niedopuszczenie wody opadowej do niżej 
zalegających warstw nasypu oraz sprowadzenie jej do drenażu odwadniającego nasyp za ścianą budowli. 
Drenokolektor – rura o dużym przekroju, perforowana w górnej części swojego obwodu, służąca do 
odprowadzenia wód gruntowych i odwodnienia budowli ziemnych. 
Dren francuski – odwodnienie terenu w postaci podłużnego bloku z kruszywa naturalnego nielasującego lub 
keramzytu, otoczonego geowłókniną, czasami z dodatkową rurką drenarską, umieszczoną w dolnej partii, 
ułożonego z odpowiednim spadkiem podłużnym i odprowadzającego wodę pełnym przekrojem. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Warstwa filtracyjna 
Za ścianami przyczółków i przepustów należy wykonać warstwę filtracyjną o grubości przewidzianej 
w dokumentacji projektowej oraz ewentualnie wg Katalogu Detali Mostowych. Jako materiał filtracyjny należy 
stosować pospółkę, żwir naturalny sortowany, piasek gruby spełniające wymagania PN-B-06716. Oznaczenie 
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1.  
Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczaniu wg PN-B-
04492.  
Materiał nie powinien mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2% masy przy 
oznaczaniu ich wg PN-EN 1097-7. 

2.2. Warstwa odcinająca 
W obrębie wskazanym w dokumentacji projektowej należy wykonać warstwę odcinającą z gliny lub innego 
gruntu spoistego nieprzepuszczalnego. Dopuszcza się wykonanie warstwy odcinającej z betonu B10, 
geomembrany z folii tłoczonej (kubełkowej) z PEHD lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

2.3. Rurki drenarskie 
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Rurki drenarskie karbowane PEHD lub PP o średnicy nie mniejszej niż 150 mm, o nośności SN8, perforowane 
na 2/3 obwodu, w otulinie z geotekstylu igłowego klasy w wg CBR (200 g/m2), z systemem kształtek i złączek. 

2.4. Dreny francuskie 
Do wykonania drenów służą: 
– keramzyt, żwiry grube jednofrakcyjne wg PN-EN 13043, kruszywo łamane jednofrakcyjne, 
– geotekstyl igłowy klasy 4 wg CBR (300 g/m2), 

– rurki drenarskie PEHD 150, perforowane na 2/3 obwodu, 
– beton B20 (C16/20). 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji Inżyniera. Sprzęt nie dający gwarancji zachowania 
wymagań jakościowych robót nie będzie dopuszczony. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi, 
dopuszczonymi do ruchu środkami transportu. 
W czasie transportu i przechowywania należy chronić geomembrany przed działaniem promieni słonecznych. 
Geomembrany i geotekstylia należy przechowywać i transportować wyłącznie w rolkach opakowanych 
fabrycznie. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Na każdym opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą dane: 
– nazwę i adres producenta, 
– oznaczenie, 
– datę produkcji, 
– numer fabryczny, 
– wymiary. 
Materiały filtracyjne należy przewozić i przechowywać w taki sposób, aby wykluczyć możliwość ich zmieszania 
z innymi materiałami lub frakcjami lub ich zanieczyszczenia. 
Przewóz rurek drenarskich lub drenokolektorów w paczkach spiętych opaskami lub na paletach, ułożonych 
wzdłuż kierunku jazdy, w sposób uniemożliwiający ich deformację lub uszkodzenie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające 
wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. 
System drenażowy powinien być wykonany zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Odstępstwa od 
dokumentacji projektowej powinny być zaakceptowane przez Inżyniera i udokumentowane wpisem do 
dziennika budowy. 

5.1. Wykonanie warstwy odcinającej 
Warstwę odcinającą układać na odsadzkach fundamentów lub zagęszczonym gruncie nasypowym zgodnie z 
dokumentacją projektową. Warstwę gliny grubości 30 cm należy ułożyć zachowując spadki podłużne i 
poprzeczne podane w dokumentacji projektowej. W przypadku nachylenia podłużnego warstwy odcinającej od 
przyczółka w stronę nasypu, wzdłuż krawędzi od strony nasypu należy wykonać z gliny próg uniemożliwiający 
odpływ wody w korpus nasypu. Warstwę odcinającą należy odwodnić. 

5.2. Warunki wykonania systemu drenażowego 
Warstwa filtracyjna z gruntu przepuszczalnego za przyczółkiem powinna być wykonana z materiału wg p. 2.1, 
natomiast zasypka za warstwą filtracyjną powinna być wykonana zgodnie z PN-B-03010 oraz według 
dokumentacji projektowej. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to warstwę filtracyjną należy ułożyć od poziomu wierzchu 
koryta lub warstwy gliny do wysokości:  
– na korpusach – do wierzchu wspornika płyty przejściowej,  
– na skrzydłach –  do spodu płyty (strefy) przejściowej, a jeżeli szczelina między skrzydłem, a płytą (strefą) 

przejściową jest większa od 0,5 m – do poziomu 30 cm poniżej wierzchu skrzydła. 
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5.3. Odwodnienie warstwy filtracyjnej 
Odwodnienie warstwy filtracyjnej ma być wykonane z ciągu rurek drenarskich, odprowadzających wodę poza 
obszar nasypu. Rurki należy umieścić w korytach, wzdłuż progów, lub na warstwie gliny zgodnie z 
dokumentacją projektową. Rurki należy zabezpieczyć przed zamuleniem. W korytach i progach należy przykryć 
je kruszywem i geowłókniną zgodnie z dokumentacją projektową. Ewentualnym elementem uzupełniającym są 
kosze wykonane z geotekstyli, wypełnione kruszywem i umieszczone w miejscach wskazanych w dokumentacji 
projektowej. Dreny odprowadzające wodę do rowów należy zabezpieczyć przed zamuleniem przez ich 
owinięcie geowłókniną. 

5.4. Wykonanie drenażu francuskiego 
Roboty rozpoczyna się od ręcznego wykonania rowka drenażowego z usunięciem urobku poza teren wykopu. 
Następnie układa się warstwę geowłókniny filtracyjnej na dnie rowka, z wywinięciem na zewnątrz. Ułożony ciąg 
drenażowy wypełnia się projektowaną obsypką filtracyjną, z jej dokładnym ubiciem. Następnie zawija się 
geowłókninę na wierzch zasypki i łączy za pomocą metalowych szpilek z prętów stalowych. 
Jeżeli dokumentacja projektowa tak przewiduje, w dolnej części drenu, na podbudowie betonowej, układa się 
perforowana rurkę drenarską. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości wykonania systemu drenażowego polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności 
z dokumentacją projektową oraz podanymi w niniejszej ST wymaganiami oraz obowiązującymi normami. 

6.1. Kontrola materiałów 
Kontrola materiałów następuje na podstawie atestów producenta i Aprobat Technicznych stwierdzających 
zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST oraz na podstawie oględzin 
zewnętrznych.  

6.2. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
Sprawdzenie polega na porównaniu zakresu wykonanych robót z ujętym w dokumentacji projektowej oraz 
sprawdzeniu zachowania spadków, rzędnych i grubości warstw podanych w dokumentacji projektowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
– dla warstwy odcinającej 1 m2 powierzchni warstwy o grubości zgodnej z dokumentacją projektową, 
– dla warstwy filtracyjnej 1 m2 powierzchni styku warstwy filtracyjnej z betonem korpusu i skrzydeł 

przyczółków, ustalonej na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie, 
– dla drenażu z rurek drenarskich 1 m długości rur drenarskich służących do odwodnienia strefy nasypu za 

ścianami obiektów inżynieryjnych, ustalonej na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie,  
– dla drenażu francuskiego 1 m długości drenażu o przekroju i konstrukcji zgodnych z dokumentacją 

projektową, ustalonej na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

8.1. Odbiory częściowe 
Odbiorom częściowym podlegają: 
– wykonanie warstwy gliny z progiem, progów i koryt betonowych, 
– ułożenie kruszywa w progach, korytach i koszach i ich zabezpieczenie przed zamuleniem, 
– ułożenie warstwy zasypki filtracyjnej, 
– wykonanie odwodnienia warstwy filtracyjnej, 
– wykonanie drenów francuskich, 
– wykonanie zabezpieczenia wylotów drenów w rowach. 
Odbiory częściowe powinny być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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8.2. Odbiór ostateczny 
Na podstawie badań podanych w p. 6 niniejszej ST dokonuje się odbioru ostatecznego. Odbiór ten 
potwierdzony powinien być protokołem odbioru, zawierającym wyniki wszystkich niezbędnych badań, które 
należy przekazać Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonania warstwy odcinającej obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie warstwy odcinającej z gliny, z jej profilowaniem i ubiciem oraz wykonanie progów. 
Cena jednostki obmiarowej wykonania warstwy filtracyjnej obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie warstwy filtracyjnej. 
Cena jednostki obmiarowej wykonania odwodnienia warstwy odcinającej i warstwy filtracyjnej obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie korytek betonowych, ułożenie i zabezpieczenie drenów, 
– wykonanie zabezpieczenia wylotów drenów. 
Cena jednostki obmiarowej wykonania drenażu francuskiego obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– ułożenie i zaszycie geowłókniny, 
– wykonanie korytek betonowych, ułożenie rurek drenarskich, 
– wypełnienie drenów keramzytem. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje również opracowanie i uzgodnienie z Inżynierem projektu organizacji 
i harmonogramu robót, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, oczyszczenie i uprzątnięcie miejsca robót 
oraz utylizację odpadów, a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 
wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. oznaczanie wskaźnika 

wodoprzepuszczalności. 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7. Oznaczanie 

gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna. 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-06714-00:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  
PN-ISO 103192010 Geosyntetyki. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek.  

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2002 r. 
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CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem odwodnienia izolacji pomostów obiektów inżynieryjnych w ramach zadania 
"02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja 
Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
– wykonaniem drenów odwadniających izolację pomostów drogowych obiektów inżynierskich, 
– wykonania sączków do odprowadzenia wody z izolacji. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Materiały do wykonania robót 
Zastosowano sączki z tworzywa sztucznego z 35% zawartością włókna szklanego, odporne na działanie 

temperatur z zakresu -35 do +240C. 
a) Elementy sączka: 

– rura PCV 50/3 wg PN-C-89205, 
– kołnierz z tworzywa o promieniu 100 mm, 
– sitko z tworzywa o promieniu 60 mm, z otworami o średnicy 6 mm, 

– grys bazaltowy 46 mm otoczony kompozycją epoksydową lub asfaltem, 
– geowłóknina przeszywana 7/14/310 pokrywająca grys. 

b) Materiały do konstrukcji drenażu podłużnego: 
– kruszywo frakcji 8/12.8, 
– żywica epoksydowa. 
– prefabrykowany dren składający się ze szkieletu szerokości minimum 60 mm i wysokości minimum 16 

mm wykonanego z polietylenu o wysokiej gęstości PEHD i grubego filtru (rękaw) owijającego szkielet, 
wykonanego z włókniny poliestrowej o minimalnej gramaturze 150 g/m2. Zastosowany dren powinien 
spełniać następujące wymagania: odporność na wysoką temperaturę > 185ͦC, wytrzymałość na 
ściskanie co najmniej 750 kPa 

c) Materiały do konstrukcji drenażu poprzecznego pod krawężnikiem: 
– prefabrykowany dren składający się ze szkieletu szerokości minimum 60 mm i wysokości minimum 16 

mm wykonanego z polietylenu o wysokiej gęstości PEHD i grubego filtru (rękaw) owijającego szkielet, 
wykonanego z włókniny poliestrowej o minimalnej gramaturze 150 g/m2. Zastosowany dren powinien 

spełniać następujące wymagania: odporność na wysoką temperaturę  185C, wytrzymałość na 
ściskanie co najmniej 750 kPa, 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.09.00.02. SĄCZKI I DRENY ODWADNIAJĄCE IZOLACJĘ 

  227 

– geowłóknina przeszywana 7/14/310, 
– gęsty kit dyspersyjny asfaltowo-kauczukowy do przyklejania punktowego pasków geowłókniny. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi aktualne w chwili stosowania Aprobaty Techniczne. 

2.2. Składowanie materiałów 
Warunki przechowywania materiałów nie mogą powodować utraty ich cech lub obniżenia ich jakości. Składniki 
kompozycji żywic oraz dreny należy przechowywać w opakowaniach oryginalnych, szczelnie zamkniętych, w 
pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Sączki PCV powinny być składowane w kompletach w 
opakowaniach producenta. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji Inżyniera. Sprzęt nie dający gwarancji zachowania 
wymagań jakościowych robót nie będzie dopuszczony. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi, 
dopuszczonymi do ruchu środkami transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Montaż sączków odwodnienia izolacji powinien przebiegać zgodnie z dokumentacją projektową, przy 
zachowaniu szczególnej dokładności i staranności wykonania. 

5.1. Sączki 
Sączki należy umieścić przed betonowaniem płyty pomostu i tak ustabilizować, by w czasie betonowania i 
wibrowania betonu nie zmieniły swego położenia. Należy zwrócić uwagę, aby sączki były usytuowane dokładnie 
w osi ścieku i w czasie betonowania płyty pomostu nie wystawały ponad płytę, lecz były nieco poniżej wierzchu 
płyty (około 0,5 cm). Rozstaw sączków nie rzadziej niż 5,0 m. Po ułożeniu betonu należy sprawdzić drożność 
rury spustowej oraz usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Izolację płyty pomostu należy wprowadzić na górną 
powierzchnię kołnierza sączka, aby woda z izolacji wpływała do sączka. Przed wykonaniem warstwy 
nawierzchni należy wypełnić kołnierz sączka grysem. Sączki należy połączyć do kolektora. Sposób podłączenia 
do kolektora przedstawi Wykonawca w zależności od przyjętego rozwiązania kolektora. Sposób włączenia 
sączków do kolektora powinien uniemożliwiać wypływ wody na jezdnie pod obiektami lub do rzeki. 

5.2. Drenaż podłużny 
Do odprowadzenia wody z izolacji pomiędzy sączkami należy wykonać dren podłużny. 
Układając dreny należy kierować się niżej wymienionymi zasadami: 
– dren należy ułożyć wzdłuż linii przewidzianej w dokumentacji projektowej, 
– przygotować masę drenażową poprzez wymieszanie kruszywa z kompozycją epoksydową, 
– uformować koryto i wypełnić je masą drenażową, 
– w rejonie wpustów dreny należy doprowadzić do żeliwnego korpusu wpustu (w warstwę filtracyjną z grysu), 
– dren należy układać przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni na obiekcie. 
Szerokość drenu zgodnie z dokumentacją projektową (min. 15 cm), grubość równa grubości warstwy wiążącej 
nawierzchni na obiekcie. 
Poza drenem podłużnym ułożonym w ścieku przykrawężnikowym płyty, należy bezwzględnie wykonać drenaż 
poprzeczny odcinający wzdłuż dylatacji, z odprowadzeniem kapilarnym do ostatniego wpustu lub sączka. 

5.3. Dreny poprzeczne pod krawężnikami 
Pod krawężnikami ułożyć krótkie dreny poprzeczne rozstawione co 1 m, wykonane z geowłókniny 
przeszywanej potrójnie złożonej, dla odprowadzenia wody spod zabudowy chodnikowej do drenu podłużnego, 
ułożonego w linii sączków. Końce pasków drenów poprzecznych należy wprowadzić do drenu podłużnego.  
W przypadku krawężników ustawianych na podlewce z grysów lakierowanych żywicą syntetyczną rolę drenu 
pełni sama podlewka – należy ją połączyć z drenażem podłużnym w rozstawie co 1 m. 
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Przed ułożeniem betonu asfaltowego geowłókninę należy nasączyć wodą z domieszką płynu do mycia naczyń 
lub zabezpieczyć innym materiałem, uzgodnionym z Inżynierem, aby nie nastąpiło nasycenie geowłókniny 
asfaltem i ograniczona tym samym drożność drenażu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

6.1. Badania prowadzone podczas kontroli robót 
Badania obejmują: 
– sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 
– sprawdzenie materiałów, 
– sprawdzenie prawidłowości osadzenia sączków, 
– sprawdzenie wywinięcia izolacji na kołnierzach sączków i jej prawidłowe zgrzanie 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania drenów odwadniających izolację i drenów pod krawężnikiem 
– sprawdzenie włączenia sączków do kolektora, 
– sprawdzenie sprawności całego odwodnienia izolacji. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 

6.2. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
Sprawdzenie polega na porównaniu wykonanych elementów odwodnienia z dokumentacją projektową oraz 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

6.3. Sprawdzenie drenażu i sączków odwadniających 
Sprawdzenie odbywa się przez wylanie wody w drenie podłużnym. Czynność ta umożliwi sprawdzenie 
drożności drenażu oraz sączków. Należy sprawdzić czy wszystkie punkty przyklejenia geowłókniny są 
odpowiednio wykonane. 

6.4. Zgodność wykonanych robót z wymaganiami 
Jeżeli wyżej wymienione badania dadzą dodatni wynik, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami. Jeżeli choć jedno z badań da wynik ujemny, całość robót odbieranych lub ich część należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami i nie nadające się do przyjęcia. W takim przypadku Wykonawca powinien 
dokonać niezbędnych poprawek, a następnie przedstawić roboty do ponownego badania i odbioru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. w przypadku sączków oraz 1 m długości drenażu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 
dokonywany na podstawie świadectw jakości materiałów, wyników pomiarów i badań oraz oceny wizualnej 
wykonanych prac. 

8.1. Odbiory częściowe 
Odbiorom częściowym podlegają: 
– materiały do konstrukcji sączków i drenażu podłużnego, 
– prawidłowość osadzenia sączków i wywinięcia izolacji, 
– prawidłowość wykonania drenu podłużnego, odcinającego przy dylatacjach i pod krawężnikami, 
– prawidłowość zabezpieczenia drenów przed dewastacją rozściełaczem i samochodami w czasie układania 

warstwy wiążącej. 

8.2. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega sprawność całego systemu odwodnienia izolacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonania sączka obejmuje: 
– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie i montaż sączków zgodnie z dokumentacją projektową wraz z ich włączeniem do kolektora, 
– wywinięcie i prawidłowe zgrzanie izolacji na kołnierz sączka, 
– wypełnienie sitka na kołnierzu sączka grysem, 
– wykonanie badań przewidzianych w Specyfikacji. 
Cena jednostki obmiarowej wykonania drenów podłużnych i poprzecznych odcinających przy dylatacji 
obejmuje: 
– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
– ułożenie drenów wzdłuż linii przewidzianych w dokumentacji projektowej, 
– podłączenie drenów podłużnych do sączków i wpustów, 
– wykonanie drenów poprzecznych wraz z ich włączeniem do drenów podłużnych, 
– wykonanie badań przewidzianych w Specyfikacji. 
Cena jednostki obmiarowej ułożenia drenów poprzecznych pod krawężnikami obejmuje: 
– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
– ułożenie drenów pod krawężnikami, 
– przymocowanie drenów do izolacji, 
– podłączenie do drenów podłużnych, 
– wykonanie badań przewidzianych w Specyfikacji. 
Cena jednostki obmiarowej uwzględnia również wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do 
kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy  
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości 

i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2002 r. 
– Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-23. Oznaczenie odporności na wysoką temperaturę drenów 

o szkielecie z polietylenu z filtrem poliestrowym 
–  Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-24. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie elementów o strukturze 

komórkowej wykonanych z elastomerów lub tworzyw sztucznych 
– Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-11. Oznaczanie odporności na wysoką temperaturę tworzywa 

sztucznego przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektów mostowych 
– Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-12. Oznaczanie odporności na niską temperaturę tworzywa 

sztucznego przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektów mostowych 
– Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-14. Oznaczanie odporności na media chemiczne tworzywa 

sztucznego przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektów mostowych 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z osadzeniem wpustów mostowych na obiektach inżynieryjnych w ramach zadania "02100 - 
Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu odwodnienia jezdni i zabudów 
chodnikowych poprzez wbudowanie wpustów odwadniających na obiektach mostowych.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Wpust odwadniający mostowy – urządzenie instalowane na obiekcie mostowym w celu odprowadzenia wody 
deszczowej z nawierzchni pomostu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Materiały do wykonania robót 
Przewidziano wpusty mostowe zbierające wodę z nawierzchni i izolacji: 
– stalowe lub żeliwne typu powierzchniowego, proste, z odprowadzeniem centralnym lub asymetrycznym, 

osadzone w opaskach jezdni,  
– stalowe lub żeliwne typu krawężnikowego, proste, z odprowadzeniem centralnym. 
Konstrukcja wpustu powinna być wykonana z żeliwa szarego spełniającego wymagania  PN-EN 1561 lub stali o 
podwyższonej odporności na korozję. 
Wpusty mostowe powinny być wyposażone w: 
– kratkę ściekową o przekroju przepływu nie mniejszym niż 500 cm2, o prętach kratki umieszczonych 

prostopadle do osi podłużnej obiektu i o prześwicie kratek nie większym niż 36 mm – kratka powinna być 
zabezpieczona przed wyjmowaniem przez osoby postronne, 

– kołnierz wokół dolnej części wpustu, o szerokości nie mniejszej niż 80 mm – do przymocowania izolacji 
wodoszczelnej, 

– osadnik na zanieczyszczenia, 
– otwory na obwodzie górnej części wpustu – dla umożliwienia spływu wody z izolacji wodoszczelnej, 
– element dociskający izolację do kołnierza dolnej części wpustu, 

– rurę odpływową o średnicy 150 mm, 
– warstwę filtracyjną z grysu bazaltowego 5/16 otoczonego kompozycją epoksydową, 
– elastyczną bitumiczną taśmę uszczelniającą na styku wpustu z nawierzchnią. 
Do montażu dopuścić można tylko takie wpusty, dla których Wykonawca przedstawi Aprobatę Techniczną 
wydaną przez IBDiM lub wydaną przez producenta deklarację zgodności z normą PN-EN 124. 
Materiałami pomocniczymi przy osadzaniu wpustów są: 
– mieszanka bitumiczno-epoksydowa,  
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– elastyczna bitumiczna taśma uszczelniająca, 
– masa filtracyjna z grysu bazaltowego 5/16 otoczonego kompozycja epoksydową. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji Inżyniera. Sprzęt nie dający gwarancji zachowania 
wymagań jakościowych robót nie będzie dopuszczony.  

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi, 
dopuszczonymi do ruchu środkami transportu. Przewożone materiały należy umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesuwaniem lub uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt roboczy odwodnienia, w którym poda konkretny typ 
wpustów oraz dokładny sposób ich montażu, zgodny z zaleceniami producenta. 

5.1. Osadzenie wpustów 
Dolny element wpustu należy osadzić w konstrukcji ustroju niosącego przed betonowaniem, na rzędnej wg 
dokumentacji projektowej. Po zabetonowaniu ustroju niosącego należy ułożyć izolację wprowadzając ją na 
kołnierz dolnej części wpustu. Do rury wpustowej należy wprowadzić koniec drenu podłużnego. Następnie 
należy ustawić górną część wpustu z elementem dociskającym izolację do kołnierza oraz osadnikiem, 
wypoziomować wpust oraz przeprowadzić regulację wysokości. Wokół górnej części wpustu należy wykonać 
warstwę filtracyjną z grysów bazaltowych 5/16 mm otoczonych kompozycją epoksydową. 
Przed ułożeniem nawierzchni, wokół wpustu należy uformować wnękę z desek. Po ułożeniu nawierzchni deski 
należy usunąć, do krawędzi nawierzchni przykleić taśmę uszczelniającą, a następnie wypełnić wnękę asfaltem 
lanym lub masą zalewową. 
Po zakończeniu robót należy wpusty i kanały przepłukać wodą na całej długości, aby usunąć elementy 
utrudniające ich eksploatację. 

5.2. Wymagania dotyczące montażu wpustów 
Górna powierzchnia wpustów ściekowych powinna być płaska z tolerancją do 1%. Szczeliny w kratkach lub 
między kratką i korpusem nie powinny być ustawione równolegle do kierunku ruchu, z wyjątkiem przypadków 
gdy szczeliny są krótsze niż 150 mm lub ich szerokość jest mniejsza niż 20 mm. 
Tolerancja wysokościowa osadzenia wpustów wynosi -3  do 0 mm. Sposób osadzania elementów w betonie wg 
instrukcji producenta. Tolerancja lokalizacji w rzucie poziomym powinna wynosić ±0,5 cm w kierunku 
poprzecznym i ±1,0 cm w kierunku podłużnym obiektu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

6.1. Badania prowadzone podczas kontroli robót 
Badania obejmują: 
– sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 
– sprawdzenie materiałów, 
– sprawdzenie kompletności wpustu, prawidłowości osadzenia elementów, 
– sprawdzenie sprawności całego odwodnienia. 

6.2. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
Sprawdzenie polega na porównaniu wykonanych elementów odwodnienia z dokumentacją projektową oraz 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

6.3. Sprawdzenie materiałów 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie świadectw jakości producenta lub innych 
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz 
normami przedmiotowymi. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.09.00.03. WPUSTY MOSTOWE 

  233 

6.4. Sprawdzenie prawidłowości osadzenia wpustów 
Sprawdzenie osadzenia wpustów polega na porównaniu ich konstrukcji z dokumentacją projektową oraz 
niwelacyjnym i sytuacyjnym sprawdzeniu położenia poszczególnych wpustów. Badania należy wykonać za 
pomocą niwelatora, taśmy stalowej, dalmierza oraz oględzin zewnętrznych. 

6.5. Sprawdzenie sprawności całego odwodnienia 
Sprawdzenie sprawności działania całego odwodnienia polega na stwierdzeniu za pomocą oględzin czy woda 
z płyty pomostu w całości jest odprowadzana przez system wpustów, czy nie ma przecieków wody obok rur 
spustowych oraz sączków odwadniających. Należy sprawdzić, czy odprowadzana z nawierzchni pomostu woda 
nie zagraża konstrukcji podpór lub nie powoduje zamakania dolnych partii ustroju niosącego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. osadzonego wpustu łącznie z króćcami i podłączeniem do przewodu 
zbiorczego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

8.1. Odbiory częściowe 
Odbiorom częściowym podlegają: 
– elementy składowe odwodnienia, 
– prawidłowość osadzenia elementów wpustu,  
– szczelność warstw wokół wpustów. 

8.2. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega sprawność całego systemu odwodnienia sprawdzona wg p. 6 niniejszej ST. 
Jeżeli wyżej wymienione badania dadzą dodatni wynik, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami. Jeżeli choć jedno z badań da wynik ujemny, całość robót odbieranych lub ich część należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami i nie nadające się do przyjęcia. W tym celu należy poprawić wykonane 
roboty w celu doprowadzenia do zgodności z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawić do ponownego 
badania. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej osadzenia wpustów obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– zakup i dostarczenie kompletów wpustów na budowę, 
– przygotowanie do montażu, 
– montaż wpustu z wykonaniem obsypki filtracyjnej wg KDM GDDKiA wraz z uszczelnieniem połączeń, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy  
PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo. Żeliwo szare. 
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PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-EN 877:2004 Rury i kształtki  z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji odprowadzania wód z 
budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości. 

PN-EN ISO 8062-3 Specyfikacje geometrii wyrobów. Tolerancje wymiarowe i geometryczne wyrobów 
formowanych. Część 3. Ogólne tolerancje wymiarowe i geometryczne oraz naddatki na 
obróbkę skrawaniem odlewów.   

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2002 r. 
– Instrukcja montażu wpustu. 
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INŻYNIERYJNYCH 

CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.09.00.04. KOLEKTORY DO ODPROWADZENIA WODY Z OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH 

236 

1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ułożeniem zbiorczych rur odwodnienia obiektów inżynieryjnych w ramach zadania "02100 - 
Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kompletnego systemu 
odprowadzenia wody z obiektów mostowych przy pomocy rur zbiorczych z żywic poliestrowych zbrojonych 
włóknem szklanym (CC-GRP), polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) lub polipropylenu (PP) wraz z ich 
mocowaniem do obiektu, urządzeniami kompensacyjnymi i czyszczakami, zgodnie z dokumentacją projektową i 
przyjętym systemem odwodnienia.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 
Należy stosować rury, kształtki, elementy połączeniowe, kompensatory, czyszczaki i zawiesia należące do 
jednego systemu kanalizacyjnego, dostarczanego w całości przez tego samego producenta. Dla 
zastosowanego systemu kanalizacyjnego Wykonawca przedstawi aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM. 

2.1. Rury i kształtki 

2.1.1. Rury spustowe i kształtki z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym 
Należy stosować rury oraz łączniki i kształtki (typu CC-GRP) wykonane z żywic poliestrowych i piasku 
kwarcowego, zbrojonych włóknem szklanym, o wewnętrznej warstwie grubości co najmniej 1 mm, chroniącej 
przed ścieraniem. Sztywność obwodowa rur  minimum 10 kN/m2. Rury należy łączyć za pomocą łączników 
systemowych. 
System rur zbiorczych odwodnienia musi przewidywać możliwość bocznych włączeń wpustów mostowych oraz 
sączków za pomocą kształtek siodłowych, naklejanych na rurę główną odwodnienia lub trójników. W miejscach 
połączeń odcinków pionowych z poziomymi należy stosować czyszczaki. W rejonie dylatacji ustroju niosącego 
oraz przyłączy wpustów należy zabezpieczyć możliwość prawidłowej pracy kolektora poprzez zastosowanie 
kompensatorów.  
Niezależnie od kolektora dla prowadzenia wody z wpustów mostowych należy wykonać (tam gdzie wskazuje 
dokumentacja projektowa) dodatkowe kolektory dla odprowadzenia wody z sączków. 
Rury kolektora i podejść, kształtki, łączniki, uszczelki powinny należeć do jednego systemu, dla którego 
Wykonawca przedstawi aktualną Aprobatę Techniczną. 
Z estetycznych względów przewiduje się zastosowanie rur barwionych, w dostosowaniu do kolorystyki obiektu. 
Kolor rur należy uzgodnić z Inżynierem.  

2.1.2. Rury i kształtki z polietylenu wysokiej gęstości 
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Stosowane rury HDPE powinny być produkowane metodą wytłaczania, z dodatkową operacją odpuszczania w 
podwyższonej temperaturze, likwidującą wewnętrzne naprężenia termiczne i zabezpieczającą rury przed 
niepożądanym skurczem, co zwiększa bezpieczeństwo złączy zgrzewanych. Rury powinny być uodpornione na 
promieniowanie UV, np. przez zastosowanie 2% dodatku sadzy w procesie produkcji. Rury powinny 
charakteryzować się bardzo niskim współczynnikiem chropowatości bezwzględnej ≤ 0,02. 
Pod jezdnią należy stosować rury kanalizacyjne o sztywności obwodowej  SN ≥ 8 kN/m2, natomiast poza 
jezdnią mogą być użyte rury o sztywności SN ≥ 4 kN/m2. Do wykonania odwodnień obiektów mostowych 
przewody kanalizacyjne w miejscach zakrytych lub układanych w betonie oraz odkryte przewody pionowe mogą 
być wykonane z rur kanalizacyjnych o sztywności obwodowej SN ≥ 2 kN/m2, natomiast przewody odkryte 
(podwieszane) poziome powinny być wykonane z rur o sztywności obwodowej SN ≥ 4 kN/m2. 
Rury powinny: 
– być elastyczne – moduł sprężystości powinien wynosić około 800 MPa, 
– być odporne na działanie wysokiej i niskiej temperatury – temperatura mięknienia powinna wynosić około 

125°C, maksymalna temperatura użytkowa pracy 60°C, minimalna temperatura użytkowa -40°C, 
– mieć oporność właściwą > 1016 Ω·cm (izolator), 
– mieć wysoką odporność na uderzenia 15 kJ/m2 (niełamliwe do -40°C), 
– być złym przewodnikiem ciepła: współczynnik przewodności cieplnej 0,43 W/(m·K), 
– być całkowicie odporne na działania chemiczne czynników zewnętrznych występujących w naturalnych 

warunkach, a także na środki używane do zwalczania gołoledzi na drogach – nie powinny wymagać 
dodatkowej ochrony powierzchniowej, 

– być odporne na działanie mikroorganizmów, nie stanowić pożywki dla bakterii i grzybów, 
– być wykonane z tworzywa nietoksycznego. 
Można stosować rury o właściwościach fizyko-mechanicznych podanych w tablicy 1.  

Tab. 1. Wymagania dla rur i kształtek z polietylenu HDPE. 

Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Metoda badań wg 

1. Skurcz wzdłużny rur, temp. 
badania (110 ±2)°C, czas 
zanurzenia 30 min lub czas 
wygrzewania e ≤ 60 min, 
e > 120 min 

 
 

% 
≤ 3, na rurach nie powinno 
być pęcherzy oraz pęknięć 

PN-EN ISO 2505 
metoda A (ciecz) lub 
metoda B (powietrze) 

2. Zmiana wyglądu w wyniku 
ogrzewania kształtek, temp. 
badania (110±2)°C, czas 
wygrzewania 60 min 

 
 

– 

wokół punktu wtrysku nie 
powinno być śladów 

pęcherzy lub pęknięć więk-
szych od 20% grubości 

ścianki 

PN-EN ISO 580 

3. Maksymalna dopuszczalna 
zmiana wskaźnika szybkości 
płynięcia (MFR) w wyniku 
przetwórstwa 
- temperatura 190°C 
- obciążenia 5 kg 

 
 

g/10 min 

 
 

≤ 0,25 PN-ISO 4440 
warunki badania 18 

4. Sztywność obwodowa: 
SN 2 
SN 4 
SN 8 
(odkształcenie 3% średnicy 
wewnętrznej) 

 
 

kN/m2 

 
≥ 2 
≥ 4 
≥ 8 

 

PN-EN ISO 9969 

Rury i kształtki powinny mieć powierzchnię gładką, bez pęcherzy, wyraźnych zapadnięć i obcych wtrąceń. 
Końce rur powinny być obcięte prostopadle do osi. Barwa ścianek rur powinna być zgodna z zamówieniem, 
jednorodna, bez wyraźnych odcieni i zmian intensywności. 
Rury powinny być cechowane. Cechowanie powinno być wykonane poprzez nadrukowanie lub wtłoczenie 
bezpośrednio na ściance zewnętrznej w sposób trwały tak, aby była zachowana czytelność podczas całego 
procesu składowania, transportu i eksploatacji. Rury powinny być cechowane w odległościach nie większych 
niż 1 m. Minimalne wymagania dotyczące cechowania rur: 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.09.00.04. KOLEKTORY DO ODPROWADZENIA WODY Z OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH 

238 

– nazwa i znak producenta, 
– wymiar nominalny, 
– klasa, sztywność lub grubość ścianki, 
– materiał, 
– data produkcji. 
Rury należy łączyć za pomocą łączników systemowych, np. uszczelek elastomerowych, złączek zaciskowych z 
uszczelkami lub za pomocą zgrzewania, zgodnie z  zaleceniami producenta systemu. 

2.2. Kompensatory 
Jeśli jest to wymagane – w miejscach przerw dylatacyjnych konstrukcji obiektu lub w miejscach odprowadzenia 
wody do rur spustowych należy stosować elastyczne połączenia – kompensatory. Kompensatory powinny 
należeć do systemu instalacji kanalizacyjnej, do którego należą rury kanalizacyjne i powinny być objęte 
aprobatą techniczną. 

2.3. Czyszczaki 
Przewody zbiorcze powinny być wyposażone w czyszczaki należące do systemu instalacji kanalizacyjnej, do 
którego należą rury i kształtki. Czyszczaki powinny być objęte aprobatą techniczną. 

2.4. Elementy podwieszające kolektor do konstrukcji obiektu 
Rury należy mocować do konstrukcji za pomocą elementów podwieszających należących do systemu, do 
którego należą rury lub innych rekomendowanych przez producenta rur. Elementy podwieszające powinny 
umożliwiać zarówno poziome jak i pionowe podwieszenie rur. Do elementów podwieszających należą obejmy 
do rur, uchwyty i kołki mocujące, szyny montażowe z niezbędnymi akcesoriami, zawiesia do obejm, konstrukcje 
punktów stałych, jak wsporniki. Elementy mocujące rury powinny być zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z 
ST M.05.00.02 i M.05.00.03. 

2.5. Rury osłonowe 
Stalowe rury osłonowe ze stali R35 powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Wszystkie elementy stalowe 
zostaną zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z ST M.05.00.02 i M.05.00.03. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji Inżyniera. Sprzęt nie dający gwarancji zachowania 
wymagań jakościowych robót nie będzie dopuszczony.  

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi, 
dopuszczonymi do ruchu środkami transportu. 
Rury powinny być transportowane w opakowaniu fabrycznym producenta (np. pojemniki siatkowe, palety 
z nadstawkami, wiązki itp.). Na czas transportu rury należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem 
i uszkodzeniem. 
Rury kanalizacyjne powinny być przechowywane warstwami w stosach do wysokości 1,5 m. Kształtki należy 
przechowywać na paletach z nadstawkami lub w pojemnikach siatkowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Warunki prowadzenia robót 
Montaż rur kolektora winien przebiegać zgodnie z dokumentacją projektową, przy zachowaniu szczególnej 
dokładności i staranności wykonania. W dokumentacji projektowej podano ukształtowanie instalacji 
odprowadzenia wody z obiektu (trasę rur i charakterystyczne rzędne) oraz przykładowe rozwiązanie systemu 
odwodnienia. W zależności od przyjętego do realizacji systemu Wykonawca opracuje i uzgodni z Inżynierem 
projekt wykonawczy odwodnienia wraz z jego mocowaniem do konstrukcji, uwzględniający specyfikę i części 
składowe przyjętego rozwiązania systemowego oraz projekt organizacji i technologii montażu. W projekcie 
odwodnienia należy w szczególności przedstawić następujące zagadnienia: 
– szczegółowe opracowanie sposobu łączenia rur, dobór kompensatora oraz przejścia kolektora przez 

konstrukcję przyczółka, umiejscowienie czyszczaków i osadników, 
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– rysunki robocze konstrukcji stalowych mocujących rury wraz z ich kotwieniem do konstrukcji, 
– dobór zabezpieczenia antykorozyjnego dla elementów stalowych. 
Sporządzony projekt powinien być zgodny z dokumentacją projektową w zakresie rozmieszczenia elementów 
odwodnienia pomostu (wpusty i sączki), charakterystycznych rzędnych i spadków podłużnych kolektorów, ich 
lokalizacji na obiekcie oraz przyjętych średnic nominalnych. 

5.2. Montaż i zamocowanie kolektora 
Trasa rur kolektora powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Rury kolektora należy instalować zgodnie 
z projektem opracowanym przez Wykonawcę. Połączenie żeliwnego wpustu mostowego z podejściem do 
kolektora winno zapewniać pełną szczelność, tak aby uniemożliwić spływ wody obok rury i zamakanie 
betonowej konstrukcji nośnej.  
Mocowanie kolektora do ustroju niosącego poprzez stalową konstrukcję wieszakową lub wsporczą 
dostosowaną do zastosowanego systemu. Sposób mocowania powinien zapewniać stabilność i brak 
widocznych deformacji systemu odwodnienia, zachowanie prostoliniowości i zakładanych spadków podłużnych 
instalacji oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń przy całkowitym wypełnieniu kolektora wodą. Przy określaniu 
rozstawu konstrukcji wieszakowych lub wsporczych należy brać pod uwagę: 
– średnicę rur i ich sztywność, 
– zakres temperatur pracy kolektora, 
– konstrukcję obiektu. 
W instalacji powinny znajdować się czyszczaki, osadniki i kompensatory. Ich szczegółowa lokalizacja zostanie 
określona w projekcie odwodnienia sporządzonym przez Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Podczas kontroli robót przeprowadza się następujące czynności i badania: 
– sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową i rysunkami roboczymi, 
– sprawdzenie materiałów, 
– sprawdzenie prawidłowości zamocowań i uszczelnień rur. 

6.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
Sprawdzenie polega na porównaniu wykonanych elementów odwodnienia z dokumentacją projektową, w tym 
projektem roboczym Wykonawcy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych 
i pomiarów. 

6.2. Sprawdzenie materiałów 
Badanie polega na sprawdzeniu średnicy i sztywności nominalnej rur na podstawie Aprobaty Technicznej. 
Należy również sprawdzić, czy dostarczone rury kolektora i podejść, kształtki, łączniki, uszczelki i zawiesia 
należą do jednego systemu i są ze sobą kompatybilne. 

6.3. Sprawdzenie prawidłowości zamocowań i uszczelnienie rur 
Sprawdzenie prawidłowości zamocowań i uszczelnienia rur obejmuje kontrolę trwałości mocowania rur do 
konstrukcji, prawidłowości połączeń rur wg wymogów niniejszej ST oraz drożności systemu odwodnienia. Po 
zakończeniu robót należy skontrolować szczelność wbudowanego systemu odwadniającego na podstawie 
szczegółowego przeglądu dokonanego w trakcie intensywnych opadów atmosferycznych lub przeprowadzonej 
próby wodnej. 
Sprawdzenie sprawności działania całego odwodnienia polega na stwierdzeniu za pomocą oględzin czy woda z 
płyty pomostu w całości jest odprowadzona przez system wpustów, czy nie ma przecieków wody obok rur 
odwadniających lub sączków. Należy sprawdzić, czy odprowadzana z nawierzchni woda nie powoduje 
zamakania dolnych partii ustroju niosącego i nie zagraża konstrukcji obiektu. 
Kontroli, zgodnie z zasadami ST M.05.00.02 i M.05.00.03, podlega również zabezpieczenie antykorozyjne 
elementów mocowań.  

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m długości zmontowanego kolektora o średnicy zgodnej z dokumentacją 
projektową. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorom częściowym w trakcie prowadzenia robót. 
Jeżeli badania wymienione w p. 6 dadzą dodatni wynik, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami. Jeżeli choć jedno z badań da wynik ujemny, całość robót odbieranych lub ich część należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami i nie nadające się do przyjęcia. W takim przypadku Wykonawca powinien 
poprawić roboty w celu doprowadzenia do zgodności z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawić do 
ponownego badania i odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonania i zamocowania rur kolektorów obejmuje: 
– wykonanie kompleksowego projektu odwodnienia i uzgodnienie go z Inżynierem, 
– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  
– zapewnienie wymaganej kolorystyki rur w uzgodnieniu z Inżynierem, 
– przygotowanie do montażu, 
– wyposażenie kolektora w czyszczaki, osadniki i kompensatory, 
– montaż kolektora wraz z rurami łączącymi z wpustami mostowymi oraz z uszczelnieniem połączeń rur, 
– mocowanie rur do konstrukcji, 
– uszczelnienie przejść rur kolektora w konstrukcji przyczółka, 
– wykonanie podłączenia kolektora do studzienek kanalizacyjnych, 
– zabezpieczenie antykorozyjne elementów do podwieszenia rur, 
– wykonanie niezbędnych badań i sprawdzeń, w tym próby wodnej, 
– wykonanie niezbędnych rusztowań i ich przekładanie, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-EN ISO 2505:2006 Rury z tworzyw termoplastycznych. Skurcz wzdłużny. Metoda i warunki badania. 
PN-EN ISO 580:2006 Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych.  Kształtki 

wtryskowe z tworzyw termoplastycznych. Metody wizualnej oceny zmian w wyniku 
ogrzewania.  

PN-ISO 4440:2000 Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie masowego wskaźnika 
szybkości płynięcia. Część 1. Metoda badania. Część 2. Warunki badania. 

PN-EN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywności obwodowej. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2002 r. 
 
 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.09.00.05. ODWONIENIE LINIOWE 

  241 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BRANŻA MOSTOWA 

M.09.00.00. ODWODNIENIE 

M.09.00.05. ODWONIENIE LINIOWE 

CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.09.00.05. ODWONIENIE LINIOWE 

242 

1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź ogólnej specyfikacji technicznej (OST) należy przez to rozumieć Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem odwodnienia liniowego obiektów inżynieryjnych w ramach 
zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja 
Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu odwodnienia przejść podziemnych 
dla pieszych pod torami systemem korytek liniowych z polimerobetonu wraz z odbiorem wody z urządzeń 
liniowych i odprowadzeniem do studni zbiorczych . 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Odwodnienie liniowe – system kanalizacji deszczowej z otwartych elementów korytkowych, przykrytych 
rusztem, osadzanych w poziomie nawierzchni, służący do powierzchniowego zbierania i odprowadzenia 
wód opadowych. 
Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przewodu kanalizacyjnego lub korytka odwadniającego 
przeznaczony do przepływu ścieków (sanitarnych lub deszczowych). 
Beton polimerowy (polimerobeton) – tworzywo kompozytowe, w którym spoiwem jest żywica syntetyczna 
z układem utwardzającym, a wypełniaczem mieszanka piaskowo-żwirowa i mączka kwarcowa.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB część G – 
Wymagania ogólne. 

2.1. Materiały do wykonania robót 
Materiały stosowane do wykonania odwodnień liniowych muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1433, 
zakładowych norm jakości producenta odwodnienia oraz posiadać aktualną Aprobatę Techniczną IBDiM, 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie albo deklarację zgodności wydaną przez 
producenta. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej ST są: 
– korytka odwodnienia liniowego z betonu polimerowego o szerokości w świetle 100 mm, klasy 

wytrzymałości C250, o stałej (bez spadku dna) oraz zmiennej wysokości (ze spadkiem dna 0,6%), 
z listwą krawędziową i rusztem z żeliwa sferoidalnego wraz z systemem złączek, zaślepek, króćców, 
kształtek itp., 

– rury i kształtki kanalizacyjne z rur PEHD do odbioru wody z korytek odwadniających z kompletem 
uszczelek, 

– masy uszczelniające silikonowe lub bitumiczne,  
– kit żywiczny, 
– zaprawa niskoskurczowa M38. 
Możliwe jest zastosowanie dowolnego, spełniającego wymagania dokumentacji projektowej i niniejszej ST 
systemu odwodnienia liniowego. O wyborze konkretnego systemu odwodnienia decyduje Wykonawca w 
porozumieniu z Inżynierem. 

2.2. Beton polimerowy (polimerobeton) 
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Wymagania dla polimerobetonu, z którego wytwarzane są korytka odwodnienia liniowego zestawiono 
w tablicy nr 1. 

Tab. 1. Wymagania dla polimerobetonu. 

Lp. Właściwości Jednostka Wymagania 

1. Wytrzymałość gwarantowana na ściskanie MPa  80 

2. Wytrzymałość gwarantowana na rozciąganie przy zginaniu MPa  20 

3. Nasiąkliwość %   0,25 

4. Stopień mrozoodporności –  F150 

7. Ścieralność na tarczy Boehme’go cm 0,10 ÷ 0,20 

Ponadto, elementy wytworzone z polimerobetonu winny charakteryzować się całkowitą szczelnością, 
wysoką odpornością na działanie agresywnych substancji chemicznych oraz wysoką odpornością na 
zarysowania. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne.  
Roboty w przeważającej części wykonuje się ręcznie. Wybór sprzętu pomocniczego należy do Wykonawcy. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały do wykonania odwodnień liniowych mogą 
być przewożone dowolnymi, dopuszczonymi do ruchu środkami transportu. Powinny być one ułożone na 
paletach, poziomo, długością w kierunku jazdy. Powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem przez 
spięcie taśmami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające 
wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji 
Inżyniera rysunki robocze instalacji, uwzględniające wymagania konkretnego, wybrany przez niego system 
odwodnienia. 

5.1. Montaż odwodnień liniowych 
Odwodnienie liniowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz ściśle z zaleceniami 
producenta, dostarczającego elementy systemu do jego wykonania, zawartymi w instrukcji montażu. 
W razie wątpliwości warunki zabudowy poszczególnych typów koryt należy ustalić z dostawcą materiałów.  
Nie powinno się łączyć ze sobą systemów odwodnień liniowych różnych producentów lub należących do 
różnych systemów, nawet w przypadku ich pozornej kompatybilności. 
Koryta odwadniające zatopione są w betonie posadzki przejścia, bądź, w przypadku koryt montowanych 
przy górnym stopniu schodów, w ławie betonowej. Montaż systemu odwodnienia liniowego przebiega 
następująco: 
– ustawienie i wypoziomowanie koryt odwadniających na wykonanej wcześniej i zaizolowanej płycie 

dennej przejścia lub w wykopie wykorytowanym u szczytu schodów w podbudowie nawierzchni peronu;  
koryta ustawia się i poziomuje na punktowo rozłożonych pryzmach z betonu B20 (C16/20); przy 
ustawianiu i regulacji położenia wysokościowego koryt należy uwzględnić grubości warstw nawierzchni, 
przewidzianej dokumentacją projektową – należy zwrócić uwagę aby krawędź korytka znajdowała się 
około 1÷2 mm poniżej otaczającej je nawierzchni, 

– wykonanie i uszczelnienie połączeń koryt w ciągi, połączenie ciągów, podłączenie ciągów odwodnienia 
do przewodów zbiorczych, 

– montaż przewodów zbiorczych odwodnienia z rur PEHD 150 mm – przewody należy układać ze 
spadkami przewidzianymi w dokumentacji projektowej, zabezpieczając je przed zmianą położenia 
(zwłaszcza wypłynięciem) w czasie betonowania posadzki przejścia, 

– wykonanie zabezpieczenia przewodów zbiorczych w obrębie dylatacji sąsiednich segmentów rurami 

osłonowymi PEHD 200 mm, z zabezpieczeniem ich zakończeń przed dostępem betonu posadzki 
pianką montażową, kitem, uszczelkami gumowymi lub smołowanym sznurem konopnym, 

– wpięcie przewodów zbiorczych do studni odbiorczych odwodnienia (studni odwodnienia liniowego 
branży torowej lub studni przepompowni branży sanitarnej), 
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– wykonanie uszczelnienia przejścia przewodów zbiorczych przez ściany przejść podziemnych w sposób 
przewidziany w dokumentacji projektowej lub inny, równoważny, zaproponowany przez Wykonawcę 
i zatwierdzony przez Inżyniera (zastosowane rozwiązanie musi gwarantować szczelność połączeń), 

– wykonanie uszczelnień styków korytek z posadzką przejścia podziemnego, 
– montaż rusztów żeliwnych. 
Uwaga: Korytka układane nad dylatacją segmentów nie mogą zostać zabetonowane w czasie wykonania 

podsadzki przejścia. W tych miejscach, na długości pojedynczego segmentu zlokalizowanego w 
strefie dylatacji należy pozostawić szczelinę, wypełnianą w późniejszej fazie robót elastyczną 
masą zalewową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu jakości dostarczonych materiałów oraz zgodności 
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz podanymi w niniejszej ST wymaganiami.  

6.1. Sprawdzenie materiałów 
Dostarczane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, świadectwa dopuszczenia lub certyfikaty 
zgodności wydane przez producenta. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na stan opakowań 
oraz samych materiałów, obecność ewentualnych uszkodzeń lub wad i zgodność dostarczonych elementów 
ze specyfikacją i zamówieniem. 

6.2. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami ST 
Badanie polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót instalacyjnych z dokumentacją projektową, 
w szczególności pod względem:  
– ich zakresu i rozmieszczenia elementów instalacji, 

– zachowania rzędnych układanych elementów instalacji (dopuszczalna odchyłka wynosi 2 mm), 
– zachowania spadków układanych elementów instalacji (dopuszczalna odchyłka wynosi –0,1 punktu 

procentowego, zwiększenie spadku jest dopuszczalne bez ograniczeń), 
– jakości i szczelności połączeń, w tym uszczelnienia przejść w rurach osłonowych nad dylatacjami, 
– szczelności i sprawności całej instalacji odwadniającej (w czasie próby wodnej),  
– sposobu obróbek styków korytek z nawierzchnią przejścia podziemnego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m zarówno w odniesieniu do wbudowanego korytka odwodnienia liniowego o 
parametrach określonych dokumentacją projektową jak i ułożonego przewodu zbiorczego o średnicy 
zgodnej z dokumentacją. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który 
jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Odbiorom częściowym 
podlegają wszystkie etapy wykonania robót. 

8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy wykonanej instalacji odwadniającej przeprowadza się przed jej zakryciem posadzką lub 
nawierzchnią peronu. Potwierdzeniem odbioru częściowego jest wpis Inżyniera do dziennika budowy, 
stwierdzający poprawność wbudowanych materiałów oraz prawidłowość wykonanych robót i zezwalający na 
ich zakrycie w dalszej fazie robót. Podczas odbioru częściowego wykonuje się badania opisane w pkt. 6 
niniejszej ST. 

8.2. Odbiór końcowy 
Celem odbioru końcowego jest stwierdzenie poprawności i kompletności wykonanych prac. Odbiór końcowy 
wykonuje się zakończeniu prac posadzkowych i nawierzchniowych oraz po obsypaniu przejścia i studni 
odbiorczej zewnętrznej. Do odbioru końcowego należy przedłożyć wszystkie dokumenty dotyczące 
wbudowanych materiałów oraz protokoły odbiorów częściowych wykonanych prac. Dodatkowo należy 
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sprawdzić jakość i estetykę wykonania uszczelnienia styku korytka z nawierzchnią oraz przeprowadzić 
ciśnieniową próbę szczelności instalacji odprowadzenia wody z odwodnienia liniowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
– sporządzenie rysunków roboczych instalacji oraz projektu organizacji i harmonogramu robót 

i uzgodnienie ich z Inżynierem, 
– prace przygotowawcze i pomiarowe, 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– montaż kompletnych korytek odwodnienia liniowego wraz z ich połączeniem i uszczelnieniem, 
– montaż przyłączy odpływowych oraz przewodów zbiorczych, 
– wykonanie rur osłonowych w strefach dylatacji oraz uszczelnienia przejść przewodów zbiorczych przez 

ściany przejścia podziemnego, 
– zabezpieczenie instalacji przed przemieszczeniem w czasie betonowania posadzek, 
– wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, 
– uprzątnięcie miejsca robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-EN 1433 Kanały odpływowe do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, 

wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności. 

10.2. Inne dokumenty  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Instrukcja montażowa odwodnień liniowych.  
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź ogólnej specyfikacji technicznej (OST) należy przez to rozumieć Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ułożeniem ścieków skarpowych przy obiektach inżynieryjnych w ramach zadania"02100 - 
Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad wykonania prefabrykowanych ścieków betonowych na 
skarpach nasypów przy obiektach inżynieryjnych i obejmują wykonanie ścieku skarpowego, wykonanie wlotu 
urządzeń odwadniających oraz umocnienie strefy wylotu do rowu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Ściek skarpowy – umocnione zagłębienie o głębokości do 30 cm, wykonane w skarpie nasypu, którego 
zadaniem jest odprowadzenie wody z urządzeń odwadniających, zlokalizowanych przy koronie nasypu do 
rowów, znajdujących się u podstawy skarpy, najczęściej wykonywane z prefabrykowanych elementów 
betonowych układanych na skarpie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB część G – 
Wymagania ogólne. 

2.1. Materiały do wykonania ścieków skarpowych 
Do wykonania ścieków skarpowych stosuje się następujące materiały: 
– prefabrykowane elementy betonowe ścieku skarpowego: 
– typ korytkowy wg KPED, karta 01.04, 
– typ trapezowy wg KPED, karta 01.25, 
– prefabrykowany element żelbetowy wylotu drenu wg KPED, karta 01.20, 
– podsypka cementowo-piaskowa 1:4 jako podłoże pod element betonowy, 
– zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin,  
– beton klasy B20 (C16/20), 
– beton klasy B10 (C8/10), 
– kostka kamienna granitowa,  
– żwir lub mieszanka kruszywa, 
– humus, darnina, mieszanki traw. 

2.2. Wymagania jakościowe dla materiałów 
Materiały do wykonania ścieków skarpowych powinny odpowiadać poniższym wymaganiom: 
– prefabrykowane elementy betonowe ścieków skarpowych (wg Katalogu Powtarzalnych Elementów 

Drogowych, CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 1979) muszą odpowiadać następującym wymaganiom: 
– beton klasy co najmniej B25, 
– nasiąkliwość betonu < 4%, 
– ścieralność na tarczy Boehme’go nie powinna przekraczać 3,5 mm, 
– odporność na działanie mrozu F150, 
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– wytrzymałość betonu na ściskanie zgodna z wymaganiami PN-B-06250 dla przyjętej klasy betonu, 
– podsypka cementowo-piaskowa, piasek średnio lub gruboziarnisty z cementem portlandzkim 32,5N w ilości 

100÷200 kg cementu na 1 m3 piasku wg PN-90/B-14501,  
– zaprawa cementowo-piaskowa, piasek średnioziarnisty z cementem portlandzkim 25 w ilości 300 kg 

cementu na 1 m3 piasku wg PN-90/B-14501, 
– beton klasy B10 (C8/10) i B20 (C16/20) zgodny z ST M.04.01.02, 
– żwir lub mieszanka kruszywa wg PN-B-11111, 
– humus, darnina i mieszanki traw zgodne z ST M.14.00.01. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne.  
Roboty związane z wykonaniem ścieków skarpowych wykonywać ręcznie. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Do transportu prefabrykatów betonowych stosować samochody skrzyniowe, zabezpieczając materiał przed 
przesuwaniem i uszkodzeniem. 
Do transportu kruszywa oraz mieszanek cementowo-piaskowych używać samochody samowyładowcze 
o szczelnych skrzyniach z podnoszonymi burtami. 
Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu, w taki sposób, by zabezpieczona była przed 
obsypywaniem się ziemi urodzajnej i odkryciem korzeni trawy oraz przed innymi uszkodzeniami, 
w szczególności wysychaniem. 
Kostkę kamienną do umocnień można przewozić dowolnymi środkami transportu. Kostkę należy umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, tak by zakryła ją całkowicie. Następnie można układać kolejne 
warstwy. Ładowanie ręczne kostek powinno odbywać się bez rzucania. Kostkę należy układać w stosy. 
Wysokość stosów lub pryzm nie powinna przekraczać 1,0 m. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywanie ścieki skarpowe. 

5.1. Wykonanie ścieków skarpowych wraz z umocnieniem wylotów 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem ścieków skarpowych można przystąpić po wykonaniu i odbiorze 
robót ziemnych w obrębie przyczółków oraz rowów w rejonie obiektu.  
Pierwszą czynnością jest wykonanie korytowania skarp pod planowane elementy ścieków skarpowych, kolejną 
wykonanie umocnienienia wylotu w obrębie dna rowu z betonu B20 (C16/20) ewentualnie kostką kamienną 
granitową na podsypce cementowo-piaskowej, zgodnie z dokumentacją projektową i Katalogiem Powtarzalnych 
Elementów Drogowych. 
Następnie należy rozścielić, wyprofilować i zagęścić podbudowę pod elementy prefabrykowane. Po dokonaniu 
odbioru podbudowy można przystąpić do układania prefabrykatów. Prefabrykaty układa się w kierunku od dołu 
do góry skarpy. Prefabrykaty korytkowe układać na styk. Szerokość spoin pomiędzy prefabrykatami nie 
powinna przekraczać 0,8 cm. Wypełnienie spoin prefabrykatów zaprawą cementowo-piaskową. Spoiny 
wypełniać na pełną głębokość prefabrykatu. Prefabrykaty trapezowe układać na sucho, wpuszczając jeden w 
drugi do momentu zaklinowania. 
W obrębie wylotu rury drenarskiej należy umocnić podłoże betonem B20 i wyprofilować wlot, ewentualnie 
zastosować prefabrykowany element wylotowy wg karty 01.20 KPED. 
Końcową czynnością jest rozścielenie po obu stronach ścieku ubezpieczenia z humusu i obsianie całości 
mieszanką traw, ewentualnie darniowanie Doboru mieszanki traw do obsiewu dokona Wykonawca 
w porozumieniu z Inżynierem w oparciu o rozeznanie warunków lokalnych i roślinności jaka występuje w rejonie 
robót. 
Grubości poszczególnych warstw podsypki i betonu nie mogą być mniejsza niż podane w Katalogu 
Powtarzalnych Elementów Drogowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
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Wbudowane materiały powinny spełniać wymagania podane w pkt. 2.1. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową, 
postanowieniami Katalogu powtarzalnych elementów drogowych oraz zapisami pkt. 5.1 niniejszej ST. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m wykonanego ścieku skarpowego. Długość cieku mierzy się w linii skarpy, 
pomiędzy skrajnymi elementami wykonanego ścieku (z reguły od wlotu drenu / kolektora odwodnienia do wylotu 
do rowu). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową 
i wymaganiami określonymi w niniejszej ST, oraz bezpośrednim sprawdzeniu równości spadków, wypełnienia 
spoin i wizualnej ocenie wykonanych robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– prace pomiarowe, 
– przygotowanie mieszanek betonowych, podsypki i zapraw, 
– wykonanie koryta pod ściek, umocnienie wlotu i wylotu, 
– wykonanie umocnienia wlotu i wylotu, 
– ułożenie elementów prefabrykowanych na podsypce z ich spoinowaniem, 
– humusowanie i obsianie skarp wokół umocnienia, ewentualnie darniowanie, 
– zabiegi pielęgnacyjne, 
– uprzątnięcie miejsca robót,  
– kontrolę prawidłowości wykonania robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy  
BN-6775-03/01:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 
PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 1979 r. 
 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.10.00.02. ŁOŻYSKA GARNKOWE 

250 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BRANŻA MOSTOWA 

M.10.00.00. ŁOŻYSKA 

M.10.00.02. ŁOŻYSKA GARNKOWE 

CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.10.00.02. ŁOŻYSKA GARNKOWE 

  251 

1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania, 
montażu i odbioru łożysk metalowych garnkowych dla obiektów inżynieryjnych w ramach zadania "02100 - 
Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą robót związanych z wykonaniem, montażem i odbiorem łożysk 
garnkowych stałych, jednokierunkowo-przesuwnych oraz wielokierunkowo-przesuwnych o nośności i innych 
parametrach określonych w dokumentacji projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Łożysko garnkowe jest przestrzennym przegubem umożliwiającym obroty wokół dowolnej osi poziomej dzięki 
plastycznym odkształceniom poduszki elastomerowej umieszczonej w stalowej obudowie cylindrycznej (tzw. 
garnku), zamkniętej płytą pełniącą rolę tłoka. Poduszka elastomerowa zachowuje pod wpływem trójosiowego 
ściskania stałą objętość, co powoduje że łożysko nie osiada pod wpływem obciążenia. „Garnek” łożyska 
wykonany jest w procesie toczenia z jednego bloku lub przez przyspawanie pierścienia do dna „garnka”. 
Umieszczona w „garnku” poduszka z elastomeru jest dodatkowo zabezpieczona przed wyciśnięciem przez 
zwulkanizowaną uszczelkę dociskową. W łożyskach garnkowych przesuwnych górna powierzchnia tłoka 
pokryta jest teflonem (politetrafluoroetylen – PTFE), po którym przemieszcza się górna płyta łożyska 
wyposażona od spodu w polerowaną austenityczną blachę ślizgową. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 
Wyboru producenta łożysk dokonuje Wykonawca, w uzgodnieniu z Inżynierem. 

2.1. Łożyska garnkowe 
Do wbudowania na obiektach można zastosować tylko takie łożyska, które mają aktualną Aprobatę Techniczną 
wydaną przez IBDiM lub inny dokument potwierdzający ich właściwości przewidziany odpowiednimi przepisami. 
Łożyska muszą zapewniać nośność i przesuwy poziome podane w dokumentacji projektowej.   
Materiały na łożyska oraz ich konstrukcja powinny spełniać wymagania podane w obowiązujących normach 
(PN-EN 1337-5 Łożyska konstrukcyjne -- Część 5: Łożyska garnkowe).  
W łożyskach przesuwnych górna powierzchnia tłoka pokryta jest teflonem (politetrafluoroetylen – PTFE). PTFE 
powinien być materiałem czystym, bez wypełniaczy, wcześniej nie przerabianym. Nie dopuszcza się materiału 
regenerowanego. PTFE powinien spełniać wymagania podane w tabeli 1. 
Powierzchnia PTFE kontaktująca się z płytą ślizgową powinna być zaopatrzona w kieszenie smarownicze. 
Smary przeznaczone do smarowania powierzchni ślizgowych powinny być trwałe i zachowywać swe 
właściwości w temperaturze otoczenia, tak jak obiekt mostowy.  
Łożyska winny być wyposażone w uszczelki usytuowane na jego obwodzie, zabezpieczające powierzchnie 
ślizgowe. 
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Tab. 1. Wymagania w stosunku do PTFE na łożyska. 

Lp. Cecha Według normy Jednostka Wartość 

1. Gęstość PN-EN 1337-2 kg/cm3 2140÷2200 

2. Temperatura rozkładu  C ≥ 380 

3. Współczynnik rozszerzalności liniowej  C-1 ≤ 710-5 

4. Granica plastyczności PN-C-89031 MPa ≥ 15 

5. Wytrzymałość na rozciąganie PN-EN 1337-2 MPa ≥ 29 

6. Wydłużenie przy zerwaniu PN-EN 1337-2 % ≥ 300 

7. Trwałość kulkowa PN-EN 1337-2 MPa H132/60 = 
23÷33≥ 65 

8. Moduł sprężystości PN-EN ISO 527-2 MPa ≥ 400 

9. Ścieralność przy p.v. = 0,263,0 MPam/min  mm3/cm2 h ≤ 2,1 

2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Zabezpieczenie antykorozyjne łożysk powinno odpowiadać warunkom podanym w aktualnej normie (PN-EN 
1337-9)  i odpowiadać wymaganiom producentów łożysk. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Do przygotowania i ułożenia zaprawy niskoskurczowej jako podlewki pod łożysko Wykonawca powinien 
dysponować szalunkami do zaprawy, mieszalnikiem wolnoobrotowym, pacą, szpachlą lub innym narzędziem do 
nakładania zaprawy ewentualnie aparaturą do wlewania lub tłoczenia zaprawy samorozlewnej pod łożysko z 
odpowiednim jej odpowietrzaniem. 
 Przewiduje się ręczne ustawianie łożysk. W przypadku zastosowania łożysk kotwionych konieczne są wiertarki 
do betonu do wywiercenia otworów na sworznie kotwiące. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Podczas przenoszenia, transportu, przechowywania i ustawiania łożyska powinny być czyste oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, ciepłem, zanieczyszczeniami i innymi szkodliwymi 
czynnikami. 
Elementy łożysk powinny być pakowane w szczelne skrzynki, z przełożeniem materiałem chroniącym przed 
wzajemnym obcieraniem, wstrząsami i uderzeniami. Przed ustawieniem na podporach łożyska powinny być 
chronione przed uszkodzeniami i korozją. 
Łożyska powinny być zaopatrzone, o ile jest to wymagane, w odpowiednie uchwyty do ich przenoszenia. 
Łożyska należy transportować na miejsce wbudowania w fabrycznych opakowania ochraniających elementy 
przed zniszczeniem. Elementy uszkodzone podczas transportu należy wymienić na nowe. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt łożysk oraz PZJ uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty. PZJ powinien zawierać w szczególności projekt technologii i organizacji 
montażu łożysk i harmonogram wbudowania łożysk. Montaż łożysk zostanie wykonany przez firmę 
autoryzowaną przez producenta łożysk lub Wykonawcę pod nadzorem przedstawiciela producenta łożysk. 

5.2. Wykonanie łożysk 
Łożyska powinny być wytwarzane zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru łożysk mostowych” – IBDiM, 
zeszyt nr 43 z 1994 r., p. 5.  
Łożyska powinny posiadać następujące oznaczenia na tabliczkach znamionowych: 
– nazwę producenta, 
– numer seryjny łożyska, 
– rok produkcji, 
– rodzaj i typ łożyska, 
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– kierunki i wielkości przesuwu, 
– nośność pionową, 
oraz być zaopatrzone w następujące dokumenty : 
– aprobatę techniczną  IBDiM i świadectwo zgodności z aprobatą, 
– wytyczne transportu i montażu, 
– certyfikaty materiałów w tym zabezpieczenia antykorozyjnego 
Okres gwarancji na łożyska i ich zabezpieczenie antykorozyjne nie może być mniejszy niż 5 lat. 

5.3. Ustawienie i montaż łożysk 
Łożyska należy ustawiać zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami normy PN-S-10060, wytycznymi 
producenta łożysk oraz zaleceniami Inżyniera. Na podporach obiektu należy wyznaczyć w sposób trwały oś 
obiektu, osie dźwigarów i osie łożysk. Osie łożysk ruchomych należy wyznaczyć dla temperatury montażu 
+10°C w odległościach od osi łożyska stałego równych rozpiętościom teoretycznym przęseł wg projektu, z 
uwzględnieniem tolerancji wykonawczych konstrukcji oraz przewidzianych w dokumentacji projektowej 
wyprzedzeń łożysk. Przed ustawieniem łożyska należy sprawdzić czy temperatura konstrukcji przęsła w czasie 
montażu łożyska mieści się w zakresie tolerancji przewidzianych w dokumentacji projektowej w stosunku do 
temperatury +10°C. W przeciwnym przypadku należy uwzględnić odpowiednią poprawkę położenia, 
wprowadzając ją do podanych w dokumentacji projektowej wyprzedzeń łożysk. W przypadku obiektów 
sprężonych, wykonywanych z kablobetonu, przy wyznaczaniu wielkości wyprzedzenia łożysk należy uwzględnić 
przewidywane skrócenie obiektu w wyniku sprężenia, z uwzględnieniem reologii betonu. 
Łożyska należy ułożyć na odpowiednio do tego celu przygotowanych ciosach podłożyskowych, na podlewce z 
niskoskurczowej z zaprawy polimero-cementowej. Ułożenie łożysk wykonuje się według rysunków ogólnych i 
schematów łożyskowania. Przy montażu łożysk należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta. W razie 
wątpliwości należy uzyskać potrzebne informacje od producenta. W żadnym razie nie wolno rozblokowywać 
łożysk wykonanych w wytwórni ani w czasie transportu, ani w fazie montażu. Łożyska powinny być kotwione do 
ustroju niosącego i podpór zgodnie z zaleceniami producenta. Sposób kotwienia zostanie podany w projekcie 
montażu łożysk opracowanym przez Wykonawcę.  
Łożyska powinny być ustawiane w poziomie z zachowaniem tolerancji podanych poniżej. 

Łożyska powinny być ustawione na obiekcie, w temperaturze otoczenia +10C.  
Podczas betonowania powierzchnie ciosów powinny być wyrównane tak, aby nie odbiegały od płaszczyzny 
poziomej o więcej niż 0,1%. Projekt łożysk powinien określać sposób montażu oraz przewidywać możliwość 
wymiany łożyska. 
W celu osadzenia łożysk należy wywiercić w ciosach podłożyskowych otwory (przy zastosowaniu szablonu 
firmowego), a następnie należy wkleić w otwory trzpienie przy użyciu żywicy epoksydowej. Po osiągnięciu przez 
żywicę wymaganej wytrzymałości należy nałożyć na trzpienie łożysko. Możliwy jest inny sposób montażu 
łożysk, o ile jest on zalecany przez producenta, uzyska zgodę Inżyniera i umożliwi w przyszłości wymianę 
łożyska.  

5.4. Tolerancje 
Podane poniżej tolerancje powinny być bezwzględnie przestrzegane, chyba że Inżynier postanowi inaczej. 
Łożyska powinny być ustawiane w ten sposób, aby położenie ich osi nie odbiegało więcej niż ±3 mm od 
projektowanego. Poziom jednego łożyska lub średnie poziomy kilku łożysk na dowolnej podporze powinny 
mieścić się w tolerancji ±0,0001 sumy długości sąsiednich przęseł belki ciągłej i nie powinny przekraczać ±5 
mm. Dopuszczalne odchylenie łożyska od płaszczyzny poziomej wynosi 1:200 w dowolnym kierunku, chyba że 
Inżynier postanowi inaczej. 
Odchylenia od wspólnej płaszczyzny dwóch lub więcej łożysk powinny zawierać się w tolerancji określonej 
przez Inżyniera. Zamocowania śrubowe (wg PN-M-85061) powinny być równomiernie doprężone, aby uniknąć 
zwiększonego docisku dowolnej części łożyska. Złącza powinny być odporne na drgania. 
Należy stosować posadzenie łożysk na całej ich powierzchni. Po ich ustawieniu nie powinno być pustek ani 
twardszych miejsc. Materiał do podsadzania powinien przenosić przyłożone do konstrukcji siły bez uszkodzeń. 
Opuszczanie konstrukcji przęsła na łożysko może nastąpić dopiero po osiągnięciu przez podsadzkę wymaganej 
wytrzymałości. 
Powierzchnie pod podsadzki powinny być przystosowane pod kątem stosowanej zaprawy. Górna powierzchnia 
każdej podsadzki poza łożyskiem powinna mieć spadki na zewnątrz łożyska. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Każdą partię materiałów należy sprawdzić wg p. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.1. Kontrola łożysk  
Kontrola łożysk powinna nastąpić na podstawie Aprobat Technicznych i atestów przedstawionych przez 
producenta łożysk. Certyfikaty powinny podawać charakterystykę kompletnych łożysk oraz materiałów, 
z których zostały wykonane i wyniki badań materiałów i całych łożysk przeprowadzonych przez producenta.  
Dodatkowo sprawdzeniu podlegają wymiary zewnętrzne dostarczonych łożysk. Sprawdzenie wymiarów 
i kształtu poszczególnych części łożysk należy wykonywać za pomocą przyrządów pomiarowych, 
zapewniających odpowiednią dokładność pomiaru mierzonych wielkości. Wysokość całkowita łożyska 
wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna z pomiarów w 4 jego narożach oraz w osi łożyska. Wymiary 
zewnętrzne kompletnych łożysk powinny być zgodne z dokumentacją projektową i kartą katalogową łożyska z 
uwzględnieniem tolerancji podanych poniżej: 
– wymiary w planie ±3 mm, 
– grubość lub wysokość -0 do +2,5 mm (dla d≤750 mm) lub -0 do d/300 (dla 750 mm < d < 1500 mm),  
– równoległość górnej i dolnej powierzchni 0,1% średnicy powierzchni okrągłej lub 0,1% dłuższego boku 

powierzchni prostokątnej, 
– pasowanie między tłokiem a cylindrem, mniej niż 1 mm, dla uszczelek metalowych i z polioksymetylenu,  

oraz mniej niż 0,8 mm w przypadku uszczelek z PTFE, 
– pozostałe tolerancje wg WPN-EN 1337-5 
Na budowie, przed wbudowaniem, należy skontrolować stan łożyska, szczególną uwagę zwracając na: 
– obecność widocznych uszkodzeń, 
– czystość powierzchni zewnętrznych, 
– zgodność z dokumentacja projektową, 
– oznakowanie na górnej powierzchni łożyska i na tabliczce znamionowej (oznaczenie kierunków przesuwów 

x i y), 
– stan opakowania. 
Tolerancje dotyczące płaskości krzywizn, cylindryczności, profilu powierzchni, równoległości, prostopadłości i 
położenia powinny spełniać wymagania grupy norm: PN-EN 1337, od 1 do 11.  
W razie wątpliwości wykonuje się dodatkowe badania odbiorcze w celu potwierdzenia spełnienia przez gotowe 
łożyska wymagań określonych w dokumentacji projektowej. Badania są przeprowadzane na życzenie Inżyniera 
przez wytypowaną jednostkę badawczą. Podczas tych badań mogą być wykorzystane wyniki badań prototypów 
i badań wykonanych podczas produkcji. 

6.2. Badanie łożysk po ich ustawieniu 
Badanie łożysk po ustawieniu obejmuje zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i zapisami 
niniejszej ST, badanie zorientowania łożysk względem obiektu, zgodności usytuowania łożysk z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i zaleceniami producenta oraz identyfikację typu łożysk i rzędne ustawienia. 
Tolerancje przy montażu łożysk wynoszą: 
– rzędna ciosów podłożyskowych ±0,2 cm, 
– pochylenie ciosów podłożyskowych ±0,1%, 
– różnica błędów rzędnych w obrębie jednej podpory ±0,2 cm, 
– błąd położenia łożyska w planie ±0,3 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 szt. łożyska wbudowanego w obiekt, o nośności i rodzaju przesuwów określonych w 
dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót dokonuje się protokolarnie na podstawie oględzin, badań materiałów, pomiarów geodezyjnych 
sytuacyjno-wysokościowych, deklaracji zgodności przedstawionych przez producenta oraz protokółów odbioru 
stwierdzających poprawność montażu (przedstawionych przez wykonawcę montażu). Do materiałów 
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odbiorowych i dziennika budowy należy załączyć szkic inwentaryzacyjny z rozmieszczenia łożysk na podporach 
z opisem ich parametrów i identyfikacją numerów.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary wg 
p. 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wbudowanego łożyska obejmuje: 
– opracowanie projektu technologii i organizacji robót oraz programu zapewnienia jakości, 
– wykonanie projektu warsztatowego łożysk,  
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– zakup i dostarczenie na plac budowy łożysk, wszystkich niezbędnych materiałów i elementów, 
– zmontowanie i zdemontowanie niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych, 
– przygotowanie ciosów podłożyskowych, 
– ustawienie i rektyfikację łożysk, 
– wykonanie zakotwień łożysk w konstrukcji ciosów i płycie ustroju niosącego, 
– wykonanie podlewek metodą iniekcji, 
– przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów, 
– uporządkowanie miejsca robót po ich zakończeniu,  
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-EN 1337- od 1 do 11  Grupa norm: Łożyska konstrukcyjne -- Część od 1 do 11 
PN-S-10060:1998 Obiekty mostowe. Łożyska. Wymagania i metody badań. 
PN-EN ISO 286-2:2010 Specyfikacje geometrii wyrobów. System kodowania ISO dla tolerancji wymiarów 

liniowych. Część 2. Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchyłek granicznych 
otworów i wałków.  

PN-EN ISO 286-1:2011 Specyfikacje geometrii wyrobów. Układ kodowania ISO tolerancji wymiarów 
liniowych. Część 1. Podstawy tolerancji, odchyłek i pasowań.  

PN-ISO 2137:2011 Przetwory naftowe i środki smarowe. Oznaczanie stożkiem penetracji smarów 
plastycznych i petrolatum.  

PN-ISO 2176:2011 Przetwory naftowe. Smary plastyczne. Oznaczanie temperatury kroplenia.  
PN-C-04144:1962 Przetwory naftowe. Oznaczanie stabilności mechanicznej smarów stałych. 
PN-C-04210:1993 Guma i elastomery plastyczne. Oznaczanie modułu przy ścinaniu oraz wytrzymałości 

połączenia z płytkami z materiałów sztywnych. Metoda ścinania czterech 
powierzchni. 

PN-C-04205:1993 Guma. Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu. 
PN-C-04253:1954 Guma. Oznaczanie odkształcenia przy ściskaniu. 
PN-ISO 815:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie odkształcenia trwałego po ściskaniu w 

temperaturze otoczenia, podwyższonej lub niskiej.  
PN-ISO 34-1:2007 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie. 

Część 1. Próbki do badań prostokątne, kątowe i łukowe.  
PN-C-04216:1982 Guma. Oznaczanie odporności na przyspieszone starzenie w powietrzu o 

podwyższonej temperaturze za pomocą zmian właściwości fizycznych. 
PN-ISO 1431-1:2007 Guma i kauczuk termoplastyczny. Odporność na spękania ozonowe. Część 1. 

Badania przy odkształceniu statycznym i dynamicznym.  
PN-M-04251:1987 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe 

parametrów. 
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PN-M-04254:1985 Struktura geometryczna powierzchni. Porównawcze wzorce chropowatości 
powierzchni obrabianych.  

PN-EN 20273:1998 Części złączne. Otwory przejściowe dla śrub i wkrętów. 
PN-C-04238:1980 Guma. Oznaczanie twardości wg metody Shore’a. 
PN-C-89035:1992 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie gęstości (masy właściwej). 
PN-EN ISO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym 

rozciąganiu. Część 2. Warunki badań tworzyw sztucznych przeznaczonych do 
prasowania, wtrysku i wytłaczania.  

PN-C-89031:1983 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym 
ściskaniu. 

PN-C-94099:1975 Wyroby gumowe. Wytyczne przechowywania. 
PN-M-85030:1988 Kołki. Wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 
735). 

– Id-2. Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych PKP – Zarządzenie Zarządu PKP PLK SA 
nr 29 z dnia 05.10.2005. 

– Wymagania techniczne wykonania i odbioru łożysk mostowych – IBDiM, zeszyt 43, Warszawa 1994 r. 
– Zalecenia dotyczące łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji – 

załącznik do Zarządzenia nr 10 GDDKiA z dnia 8.02.2006, opracowanie IBDiM, Warszawa 2005 r. 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zainstalowaniem na obiektach inżynieryjnych szczelnych urządzeń dylatacyjnych 
modułowych w ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 
94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu, instalowaniu i odbiorze 
szczelnych urządzeń dylatacyjnych modułowych z profilem neoprenowym wzmocnionym, o przesuwie jak 
w dokumentacji projektowej. Urządzenia dylatacyjne montowane są na całej szerokości płyty pomostu 
(obejmującej jezdnię i zabudowę chodnikową) na drogowych obiektach mostowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Przerwy dylatacyjne – przerwy w konstrukcji obiektu lub jego elementu, umożliwiające swobodę odkształceń, 
spowodowanych takimi czynnikami jak rozszerzalność termiczna, nierównomierne osiadania, skurcz betonu itp. 
i minimalizujące tym samym siły wewnętrzne i naprężenia w konstrukcji. 
Urządzenia dylatacyjne – konstrukcje instalowane w strefie dylatacji w  obiektach budowlanych, nie 
ograniczające swobody odkształceń, zapewniające niezakłócony przejazd pojazdów lub przejście pieszych oraz 
szczelność połączenia lub kontrolowany odbiór wody opadowej. 
Modułowe urządzenie dylatacyjne – mechanizm geometrycznie wewnętrznie zmienny, odkształcający się 
swobodnie pod wpływem przemieszczeń krawędzi przęsła mostowego i zachowujący jednocześnie wymaganą 
sztywność pod wpływem obciążeń wywołanych przejazdem pojazdów mechanicznych. Urządzenie modułowe 
składa się z listew stalowych, zabezpieczających krawędzie zdylatowanych elementów, pomiędzy którymi 
osadzony jest odkształcalny element z elastomeru, zapewniający ciągłość i szczelność połączenia oraz 
swobodę odkształceń. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Urządzenia dylatacyjne 
Urządzenia dylatacyjne muszą spełniać niżej wymienione warunki, a w szczególności: 
a) muszą zapewniać wymagany przesuw, 
b) stalowe profile dylatacyjne powinny być wykonane w technologii pozwalającej na uniknięcie spoin 

podłużnych w obrębie szczeliny do mocowania wkładki elastomerowej, 
c) urządzenia dylatacyjne powinny być standartowo wyposażone w „blachy fartuchowe” stanowiące tracone 

deskowanie szczeliny dylatacyjnej, 
d) metalowe elementy konstrukcyjne urządzenia dylatacyjnego muszą być zabezpieczone przed korozją, 

elementy metalowe wystawione na działanie czynników atmosferycznych (nie dotyczy to elementów 
zakotwień zabetonowanych na budowie) powinny być wykonane z metali odpornych na korozję np. stali 
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nierdzewnej lub powinny być zabezpieczone przed korozją przy pomocy zwykłych metod stosowanych przy 
zabezpieczaniu konstrukcji mostów stalowych – powłok metalizacyjno-malarskich. 

e) nakładki tłumiące hałas są wykonane ze stali nierdzewnej 1.4571, 
f) odwodnienie systemowe dylatacji w najniższym punkcie, jeśli wymagane w projekcie, będzie w sposób 

trwały, uniemożliwiający rozszczelnienie w miejscu połączenia w trakcie eksploatacji, zwulkanizowane z 
wkładką elastomerową. 

Producent urządzenia dylatacyjnego uzgodni ostateczny sposób zabezpieczenia antykorozyjnego z Inżynierem. 
Niezależnie od spełnienia powyższych warunków urządzenie dylatacyjne musi posiadać aprobatę techniczną 
wydaną przez IBDiM. 

2.2. Materiały pomocnicze 
Stal zbrojeniowa kotwiąca urządzenia dylatacyjne do konstrukcji płyty pomostu musi odpowiadać wymogom 
podanym w ST M.03.00.01. 
Beton stosowany do wypełnienia strefy zakotwienia urządzenia dylatacyjnego musi odpowiadać wymogom 
podanym w ST M.04.01.01. Klasa i właściwości betonu używanego do wypełnienia stref zakotwień urządzeń 
dylatacyjnych nie mogą być niższe niż klasa betonu płyty pomostu. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Inżynierem. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy.  
Urządzenia dylatacyjne zostaną przetransportowane na plac budowy przez wytwórcę lub przez wykonawcę 
robót związanych z montażem. Urządzenia dylatacyjne mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, 
w taki sposób by nie doszło do ich uszkodzenia. Dylatacje należy transportować zblokowane w fabrycznym 
opakowaniu. Przenoszenie zblokowanej dylatacji w trakcie transportu i montażu powinno odbywać się za 
pomocą odpowiedniej belki trawersowej o długości zbliżonej do długości dylatacji. 
Transport stali zbrojeniowej i betonu zgodnie z ustaleniami odpowiednio ST M.03.00.01 i ST M.04.01.01. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Montaż dylatacji zostanie wykonany przez firmę autoryzowaną przez jej producenta lub Wykonawcę pod 
nadzorem przedstawiciela producenta urządzenia dylatacyjnego. 

5.1. Projekt urządzenia dylatacyjnego 
Projekt urządzenia dylatacyjnego zostanie wykonany przez producenta na podstawie rysunków konstrukcyjnych 
obiektu mostowego, dostarczonych przez Wykonawcę i obejmujących: 
– przekrój poprzeczny obiektu na jezdni i na chodnikach w strefie dylatacji, 
– rzędne wysokościowe niwelety jezdni oraz charakterystycznych punktów na jezdni i na chodnikach 

w strefie dylatacji, 
– dane o rozwiązaniach konstrukcyjnych krawędzi przęsła i przyczółka w strefie dylatacji. 
Projekt urządzenia dylatacyjnego ma obejmować całą szerokość obiektu mostowego: jezdnię i zabudowy 
chodnikowe. Projekt urządzenia dylatacyjnego powinien zawierać : 
– opis techniczny i technologiczny wykonania i montażu urządzenia dylatacyjnego, 
– przekrój podłużny i poprzeczne (ewentualnie rzut z góry) urządzenia, 
– rysunki szczegółowe elementów (takich jak profile dylatacyjne, trawersy, kotwy w strefie jezdni i chodników, 

blachy osłonowe, blachy fartuchowe itp.), 
– wymagany kształt w planie i wymiary przerwy dylatacyjnej, wnęk dylatacyjnych, 
– plan rzędnych stabilizacji profili, 
– sposób zakończenia izolacji przy profilach, 
– projekt zabezpieczenia antykorozyjnego, 
– dane techniczne odnośnie stali i spoin oraz rozwarcia profili w dostosowaniu do temperatury montażu. 
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Uwaga:  projekt urządzenia dylatacyjnego, a zwłaszcza rozmieszczenie, kształt i średnice prętów kotwiących, 
należy uzgodnić z autorem projektu obiektu mostowego. 

Do projektu urządzenia Wykonawca dołączy PZJ robót na montażu, a także projekt organizacji i harmonogramy 
robót. 

5.2. Wykonanie urządzenia dylatacyjnego 
Wykonanie urządzenia dylatacyjnego należy powierzyć firmie, która jest producentem urządzeń dylatacyjnych i 
ma niezbędne doświadczenie w tego typu pracach. Wybór producenta podlega akceptacji Inżyniera. 
Dokonywanie jakichkolwiek zmian w gotowym urządzeniu dylatacyjnym bez uzgodnienia z producentem jest 
niedopuszczalne. 

5.3. Przygotowanie przerw dylatacyjnych 
Przygotowanie przerw dylatacyjnych dla zamocowania urządzeń dylatacyjnych obejmuje następujące 
czynności: 
– deskowanie przerwy między końcami płyty pomostu lub pomiędzy płytą pomostu i przyczółkami w rejonie 

dylatacji, 
– oczyszczenie z betonu i elementów korozji prętów kotwiących wystających z płyty oraz skucie mleczka i 

nierówności betonu we wnękach, 
– ułożenie zbrojenia, w tym prętów kotwiących urządzenie dylatacyjne do płyty pomostu. Średnice prętów 

kotwiących i ich rozstaw określi producent urządzenia w projekcie w porozumieniu z Projektantem, 
– zabetonowanie końcowych odcinków płyty pomostu w rejonie dylatacji, tak aby uzyskać przerwę 

dylatacyjną o szerokości określonej przez producenta urządzenia. 

5.4. Montaż urządzeń dylatacyjnych 
Roboty związane z montażem zostaną wykonane przez firmę autoryzowaną przez producenta urządzenia lub 
wykonawcę, pod ścisłym nadzorem przedstawiciela producenta i obejmują w szczególności: 
– ułożenie w przerwie dylatacyjnej urządzenia dylatacyjnego, 
– regulację ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego, 
– regulację urządzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego rozwarcia do temperatury montażu, 
– zwolnienie blokad urządzenia dylatacyjnego po całkowitej obustronnej stabilizacji profili, 
– zabetonowanie wnęk zakotwień, 
– odwodnienie strefy urządzenia dylatacyjnego od strony napływu wody, 
– podłączenie systemowego odwodnienia dylatacji, jeśli występuje, do odwodnienia obiektu, w porozumieniu 

z dostawcą systemu tego odwodnienia,  
– wykonanie nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia dylatacyjnego, ze szczególnym 

uwzględnieniem uszczelnienia styku nawierzchni z dylatacją zalewką bitumiczną lub taśmą bitumiczną 
topliwą (zgodnie z projektem urządzenia dylatacyjnego opracowanym przez producenta), 

– montaż blach osłonowych gzymsów, ewentualnie chodników. 
Uwaga: Regulację urządzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego rozwarcia do temperatury montażu 

należy wykonać w wytwórni, przewidując wartość temperatury w wynikającym z harmonogramu 
terminie robót. Ewentualne rozblokowanie dylatacji w warunkach budowy, dopuszcza się tylko 
warunkowo, przez przedstawicieli producenta i z należytą ostrożnością przed zdeformowaniem 
urządzenia.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

6.1. Wymagania dla szczelnego przykrycia dylatacyjnego 
Wymagania jakie powinna spełniać konstrukcja szczelnego przykrycia dylatacyjnego: 
– gwarantować łagodny i cichy przejazd pojazdów przez szczelinę (nakładki wyciszające), 
– gwarantować swobodę wszelkich przesuwów, wynikających z układu statycznego i konstrukcyjnego 

obiektu mostowego, 
– posiadać wytrzymałość zapewniającą niezmienne warunki eksploatacyjne w ciągu określonego przez 

projekt czasu, 
– gwarantować szczelność dla wody, 
– posiadać odwodnienie systemowe, 
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– być odporna na działanie słońca, produktów naftowych, soli i innych czynników chemicznych 
występujących na drogach. 

6.2. Kontrola instalacji urządzeń dylatacyjnych 
Kontrola obejmuje w szczególności: 
– wykonanie przerw dylatacyjnych w konstrukcji płyty pomostu. Należy sprawdzić szerokość przerwy, 

rozstaw i średnice prętów kotwiących, przygotowanie powierzchni betonowych w niszach kotwiących, 
– sprawdzenie jakości wykonania urządzenia dylatacyjnego na podstawie projektu, aprobaty technicznej 

IBDiM i certyfikatu jakości producenta, 
– wykonanie regulacji ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego, 
– wykonanie ewentualnej regulacji ustawienia szerokości urządzenia dylatacyjnego i dostosowanie jej do 

temperatury montażu – bezpośrednio przed zabetonowaniem zakotwień, 
– zwolnienie blokad urządzenia dylatacyjnego po obustronnym zastabilizowaniu profili, 
– sprawdzenie jakości betonu i sposobu wypełnienia strefy zakotwień, 
– wykonanie izolacji oraz odwodnienia strefy urządzenia dylatacyjnego, 
– sposób zamocowania i zabezpieczenie antykorozyjne elementów osłonowych, 
– sposób wykonania i uszczelnienia styku nawierzchni z dylatacją. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów po osadzeniu dylatacji nie mogą być większe niż: 
– usytuowanie w planie   ±2 mm, 
– rzędne wysokościowe  ±2 mm, 
– szerokość szczeliny ±5 mm. 
Montaż urządzenia dylatacyjnego na innym obiekcie, niż ten dla którego zostało zaprojektowane oraz jego 
przeróbki, bez pisemnego uzgodnienia z producentem, są niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m długości zmontowanego urządzenia instalacyjnego o określonym przesuwie. 
Długość przekrycia mierzy się w świetle zewnętrznych ścianek gzymsów wzdłuż urządzenia dylatacyjnego, wg 
kształtu górnej krawędzi przekroju poprzecznego pomostu. Do długości nie wlicza się osłon pionowych dylatacji 
na gzymsach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Odbiorowi muszą podlegać 
poszczególne etapy prac.  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
– sposobu przygotowania strefy zakotwienia urządzenia dylatacyjnego, 
– przygotowania materiałów łączących urządzenie dylatacyjne z elementami konstrukcji. 
Podstawą odbioru robót zanikających jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w dzienniku budowy 
wykonania określonych robót zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami zawartymi w ST oraz 
wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót. 
 Podstawą odbioru końcowego robót jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w dzienniku budowy 
zakończenia wszystkich robót związanych z montażem urządzenia dylatacyjnego, a także spełnienia wymagań 
określonych w dokumentacji projektowej i ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– koszt wykonania projektu warsztatowego dylatacji przez producenta, 
– koszt urządzenia dylatacyjnego, 
– koszt transportu urządzenia dylatacyjnego, 
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– koszt przygotowania nisz dla montażu dylatacji, a w szczególności powierzchni betonu i kotew,  
– montaż urządzenia dylatacyjnego, 
– ewentualne wyregulowanie rozstawu elementów przekrycia dylatacji w dostosowaniu do aktualnej 

temperatury, 
– dopasowanie przekrycia do przekroju poprzecznego pomostu, 
– zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu, 
– zabezpieczenie antykorozyjne przekrycia wraz z fartuchami, 
– dostarczenie i montaż osłon bocznych szczeliny dylatacyjnej gzymsów oraz wmontowanie uszczelnienia 

dylatacji,  
– dostarczenie i montaż ewentualnego przekrycia dylatacji w strefie chodników, 
– uszczelnienie styku dylatacji z nawierzchnią, 
– uprzątnięcie miejsca robót, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
Cena nie obejmuje betonu wnęk dylatacyjnych, ujętego w cenie wykonania płyty pomostowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-S-10050:1989 Stalowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 
735). 

– Wymagania techniczne wykonania i odbioru mostowych urządzeń dylatacyjnych – IBDiM, Warszawa 1993. 
– Instrukcje montażu dylatacji wydane przez producenta. 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź ogólnej specyfikacji technicznej (OST) należy przez to rozumieć Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zabezpieczeniem dylatacji ścian, płyt dennych i stropowych obiektów inżynieryjnych 
profilami neoprenowymi w ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi 
krajowej nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia 
szczelin dylatacyjnych w ścianach oraz płytach stropowych i dennych profilami neoprenowymi i obejmują: 
– zamknięcie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych profilowanymi taśmami neoprenowymi, trwale 

połączonymi z betonem, 
– wypełnienie przerw dylatacyjnych styropianem lub płytą korkową. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Przerwy (szczeliny) dylatacyjne – przerwy w konstrukcji obiektu lub jego elementu, umożliwiające swobodę 
odkształceń, spowodowanych takimi czynnikami jak rozszerzalność termiczna, nierównomierne osiadania, 
skurcz betonu itp. i minimalizujące tym samym siły wewnętrzne i naprężenia w konstrukcji. 
Dylatacja pełna – szczelina dylatacyjna wykonana na pełną grubość, z całkowitym przerwaniem ciągłości 
dylatowanych elementów. 
Dylatacja pozorna – nacięcie z jednej lub z obu stron ściany (płyty stropowej lub dennej) o ograniczonej 
głębokości, nie powodujące przerwania ciągłości elementu, a jedynie jego osłabienie i kontrolowane 
zarysowanie w miejscu dylatacji. 
 Neopren – nazwa handlowa kauczuku syntetycznego, otrzymywanego w wyniku polimeryzacji emulsyjnej 
chloroprenu. Neopren, w porównaniu z kauczukiem naturalnym i tradycyjnymi kauczukami syntetycznymi 
opartymi na butadienie, cechuje się zwiększoną odpornością na oleje, rozpuszczalniki organiczne oraz procesy 
starzenia. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB część G – 
Wymagania ogólne. 
Do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych należy stosować taśmy posiadające ważną Aprobatę Techniczną 
wydaną przez IBDiM. 

2.1. Materiały do wykonania zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych 
Do zamknięcia szczelin dylatacyjnych pionowych i poziomych należy stosować taśmy dylatacyjne neoprenowe, 
przeznaczone do uszczelniania przerw roboczych i szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych. Taśma 
od strony naziomu, z 6 karbami kotwiąco-zaporowymi i kanałem elastycznym częściowo wypełniającym 
szczelinę dylatacyjną, musi zapewniać szczelność przy rozwarciu szczeliny do 10 mm oraz ruchy ścinające o 
wielkości do 5 mm.  
Do zamknięcia szczeliny dylatacyjnej od strony zewnętrznej należy stosować taśmę neoprenową zamykającą, 
o przekroju U, z karbami kotwiąco-zaporowymi do zakotwienia w betonie. Głębokość oraz szerokość 
uszczelnienia należy wykonać zgodnie z rysunkami i przedmiarami dokumentacji projektowej.  
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Tworzywo neoprenowe (elastomer) z którego wykonane są taśmy musi spełniać poniższe wymagania: 
– wytrzymałość na rozciąganie  ≥ 10 N/mm2, 
– wydłużenie przy zerwaniu  ≥ 400%, 

– wydłużenie przy zerwaniu w temp. -20C  ~300%, 

– twardość wg Shore’a A  ~60. 
Elastomer nie jest materiałem spawalnym. 
Materiałem pomocniczym są łączniki do mocowania taśm do zbrojenia i szalunku. 
Szczelinę dylatacyjną należy wypełnić przekładką styropianową lub korkową grubości 2 cm. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Do wykonania zabezpieczenia przerw dylatacyjnych stosuje się w szczególności przyrządy do cięcia taśm oraz 
do ich wulkanizacji 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi, 
dopuszczonymi do ruchu środkami transportu. Taśmy dylatacyjne przewozi się w kręgach, w opakowaniu 
fabrycznym producenta. Materiały w czasie transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem 
i uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

5.1. Wykonanie zabezpieczenia przerw dylatacyjnych 
Po wykonaniu siatki zbrojenia i ustawieniu szalunku należy taśmę zamykającą przymocować do zbrojenia 
specjalnymi klipsami (5 szt./m). Następnie wykonać przekładkę styropianową lub z korka, zgodnie 
z dokumentacją projektową. Kolejnym etapem jest ustawienie taśmy zewnętrznej (uszczelniającej) – od strony 
naziomu. Taśmy należy przymocować do zbrojenia lub do powierzchni deskowania w taki sposób, aby ich nie 
uszkodzić i jednocześnie zapewnić stabilność elementu w czasie betonowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Sprawdzeniu podlegają: 
– materiały na podstawie aprobat technicznych i atestów producenta, 
– wymiary i kształt przerw dylatacyjnych wg dokumentacji projektowej, 
– prawidłowość ułożenia i zamocowania taśm uszczelniających, 
– prawidłowość wypełnienia szczelin dylatacyjnych pełnych i pozornych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m układanej w szczelinie taśmy dylatacyjnej, zarówno zamykającej jak 
i zewnętrznej, uszczelniającej. 
Jednostką obmiarową dla płyt wypełniających szczelinę dylatacyjną jest 1 m2 powierzchni płyty określonego w 
dokumentacji rodzaju. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
Odbiorom robót podlegają: 
– materiały do wykonania dylatacji, 
– ułożenie i zamocowanie taśm dylatacyjnych, 
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– zamocowanie przekładek dylatacyjnych,, 
– ostateczne wykonanie szczelin dylatacyjnych (po betonowaniu). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa uwzględnia: 
– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  
– przygotowanie i wykonanie połączenia dylatacyjnego,  
– wykonanie badań i pomiarów,  
– uporządkowanie (oczyszczenie) terenu robót. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również inne materiały potrzebne do wykonania robót oraz ubytki i odpady. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-C-04210 Guma i elastomery plastyczne. Oznaczanie modułu przy ściskaniu oraz wytrzymałości 

połączenia z płytkami z materiałów sztywnych. Metoda ścinania czterech powierzchni. 
PN-C-04205 Guma. Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu. 
PN-C-04246 Guma. Oznaczanie relaksacji naprężenia przy ściskaniu w podwyższonej temperaturze. 
PN-C-04253 Guma. Oznaczanie odkształcenia przy ściskaniu. 
PN-C-04290 Guma. Oznaczanie trwałego odkształcenia przy ściskaniu. 
PN-C-04254 Guma. Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie. 
PN-C-04216 Guma. Oznaczanie odporności na przyspieszone starzenie w powietrzu o podwyższonej 

temperaturze za pomocą zmian właściwości fizycznych. 
PN-C-05015 Guma. Oznaczanie odporności na działanie ozonu w warunkach wydłużeń statycznych. 
PN-M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe 

parametrów. 
PN-M-04254 Struktura geometryczna powierzchni. Porównawcze wzorce chropowatości powierzchni 

obrabianych.  
PN-C-04238 Guma. Oznaczanie twardości wg metody Shore’a. 
PN-C-89035 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gęstości i gęstości względnej tworzyw 

nieporowatych. 
PN-C-89034 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym 

rozciąganiu. 
PN-C-04200 Guma. Ogólne wytyczne wykonywania badań właściwości fizycznych. 
PN-C-94099 Wyroby gumowe. Wytyczne przechowywania. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Aprobaty techniczne lub świadectwa dopuszczenia materiałów do uszczelnień przerw dylatacyjnych. 
– Karty techniczne systemu uszczelnień przerw dylatacyjnych. 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem i wypełnieniem szczelin dylatacyjnych w kapach obiektów inżynieryjnych w 
ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: 
Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem szczelin 
dylatacyjnych pozornych w kapach chodnikowych oraz ich wypełnieniem materiałem trwale plastycznym. 

1.4. Określenia podstawowe 
Wg ST M.11.00.02. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wg ST M.11.00.02. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 
Do uszczelniania przerw dylatacyjnych w kapach należy stosować kit poliuretanowy, jednoskładnikowy, 
sieciujący pod wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzący do postaci elastycznej 
gumy. Kit powinien być odporny na działanie wody, rozcieńczonych soli, kwasów i zasad oraz paliw i smarów. 

Kit powinien zachowywać właściwości elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30C) i 
wykazywać odporność na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich 
środków gruntujących, zachowywać bardzo dobrą przyczepność do betonu. Materiał uszczelniający powinien 
posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy. Do wykonania robót można użyć piły do cięcia betonu, szczotek, 
odkurzaczy przemysłowych i urządzeń do aplikacji kitu. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi, 
dopuszczonymi do ruchu środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Dylatacje w kapach mają na celu ograniczenie efektów skurczowych i termicznych w wykonanym elemencie. 
Wykonuje się je w odstępach co 5,0÷6,0 m, chyba że dokumentacja projektowa stanowi inaczej. Lokalizację 
szczelin należy dostosować do dylatacji profili gzymsowych i styków krawężników. 
Możliwie wcześnie po zabetonowaniu kap chodnikowych, gdy tylko beton uzyska minimalną wytrzymałość  

(moment ten należy ustalić doświadczalnie), należy wykonać nacięcia w betonie o wymiarach 1530 mm (bez 
przecięcia zbrojenia kap).  Przy wykonaniu nacięć należy zwrócić szczególną uwagę w okolicach krawędzi kap, 
by nie nastąpiło ich odłupanie (wskazany jest kierunek cięcia od krawędzi do środka kapy). Po wykonaniu bruzd 
należy je oczyścić z pyłu, osuszyć i zagruntować, a następnie wypełnić masą uszczelniającą elastyczną, o 
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parametrach określonych w p. 2.4. Szczeliny powinny być wypełnione za pomocą pistoletów automatycznych 
na pełną głębokość nacięcia. 
Dopuszcza się również technologię wykonania bruzd, polegającą na wykształceniu bruzd w czasie 
betonowania, przez osadzenie wkładek formujących o wymiarach jw. z późniejszym ich usunięciem po 
związaniu betonu W takim jednak przypadku należy tak prowadzić prace, by nie dopuścić do uszkodzeń 
krawędzi szczeliny podczas usuwania przekładek. Przekładki można usuwać po całkowitym związaniu betonu, 
gdyż szczelina dylatacyjna, ograniczająca naprężenia skurczowe w kapie, jest już uformowana. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Sprawdzeniu podlegają: 
– materiały na podstawie aprobat technicznych i atestów producenta, 
– wymiary i kształt przerw dylatacyjnych wg dokumentacji projektowej, 
– prawidłowość wypełnienia szczelin dylatacyjnych pozornych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m wykonanej i wypełnionej szczeliny dylatacyjnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową i wymaganiami 
niniejszej ST.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wytyczenia obiektu obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– prace pomiarowe, 
– wykonanie i oczyszczenie bruzd dylatacyjnych w kapach, 
– wypełnienie szczelin dylatacyjnych kitem poliuretanowym, trwale plastycznym, 
– uprzątnięcie miejsca robót,  
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-EN ISO 6927:2012 Budynki i budowle. Kity. Terminologia. 
PN-EN 29048:1998 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Określenie wytłaczalności kitów 

z zastosowaniem znormalizowanego urządzenia. 
PN-EN ISO 9047:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Określanie właściwości 

adhezji/kohezji kitów w zmiennych temperaturach.  

10.2. Inne przepisy 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Aprobaty techniczne lub świadectwa dopuszczenia materiałów do uszczelnień przerw dylatacyjnych 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych wykonaniem warstwy wiążącej (warstwy ochronnej izolacji) z asfaltu twardolanego na 
obiektach inżynieryjnych w ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi 
krajowej nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem warstwy wiążącej 
(warstwy ochronnej izolacji) grubości 4÷4,5 cm z asfaltu twardolanego MA11 wg PN-EN 13108-6 i WT-2. 
W zakres ST wchodzi również ułożenie warstwy z asfaltu twardolanego o średniej grubości 7,0 cm, układanego 
jako przeciwspadek ścieku oraz uszczelnienia  kratek ściekowych, wzdłuż krawężników oraz styków z 
dylatacjami. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Asfalt twardolany (asfalt lany) – mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo małej zawartości wolnych 
przestrzeni, w której objętość wypełniacza i lepiszcza jest większa niż objętość wolnych przestrzeni 
w kruszywie. Asfalt twardolany jest mieszanką samozagęszczalną, nie wymaga zagęszczania walcami. 
Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
Kruszywo grube – kruszywo o wymiarze ziarna 2 ÷ 45 mm. 
Kruszywo drobne – kruszywo o ziarnnie ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm. 
Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Lepiszcze asfaltowe 
Należy stosować asfalt modyfikowany polimerami PMB 25/55-60 wg PN-EN 14023 o właściwościach 
odpowiadających wymaganiom zestawionym w tablicy 1.  

Tab. 1. Wymagania dla asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami. 

Wymaganie 
podstawowe 

Właściwość 
Metoda 
badania 

Jednostka 

Gatunek asfaltu 
modyfikowanego 

polimerami 
PMB 25/55 – 60 

wymaganie klasa 

Konsystencja 
w pośrednich 
temperaturach 
eksploatacyjnych  

Penetracja w 25°C  PN-EN 1426 0,1 mm 25÷55 3 

Temperatura mięknienia  PN-EN 1427 °C ≥ 60 6 
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Kohezja  

Siła rozciągania (mała 
prędkość rozciągania)  

PN-EN 13589 
PN-EN 13703 

J/cm2 ≥ 2 w 5°C 3 

Siła rozciągania w 5°C 
(duża prędkość 
rozciągania)  

PN-EN 13587 
PN-EN 13703 

J/cm2 NPDa 0 

Wahadło Vialit (metoda 
uderzenia)  

PN-EN 13588 J/cm2 NPDa 0 

Stałość konsystencji 
(odporność  
na starzenie) wg 
PN-EN 12607-1 lub 
-3  

Zmiana masy   % ≥ 0,5 3 

Pozostała penetracja  PN-EN 1426 % ≥ 40 3 

Wzrost temperatury 
mięknienia  

PN-EN 1427 °C ≤ 8 3 

Inne właściwości  Temperatura zapłonu  
PN-EN ISO 

2592 
°C ≥ 235 3 

Wymagania  
dodatkowe  

Temperatura łamliwości  PN-EN 12593 °C ≤ -12 6 

Nawrót sprężysty w 25°C  PN-EN 13398 % ≥ 50 5 

Nawrót sprężysty w 10°C    NPD1) 0 

Wymagania  
dodatkowe  

Zakres plastyczności  
PN-EN 14023 

Punkt 5.1.9 
°C TBR2) 1 

Stabilność 
magazynowania.  

PN-EN 13399 
PN-EN 1427 

°C ≤ 5 2 

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

 Asfalt polimerowy powinien być magazynowany w zbiornikach wyposażonych w system grzewczy pośredni, 
z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika 
w mieszadło. Zaleca się zużycie asfaltu modyfikowanego polimerami bezpośrednio po dostarczeniu. Należy 
unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia lepiszcza w okresie jego stosowania oraz unikać 
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz mieszania tych asfaltów z asfaltem 
zwykłym. 

2.2. Kruszywo 
Do warstwy ochronnej (wiążącej) z asfaltu lanego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1 
Kruszywa 2008, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać 
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 5, tablica 5.1, tablica 5.2, tablica 5.3.  
Kruszywo do mieszanki mineralno-asfaltowej powinno spełniać wymagania podane w Wymaganiach 
technicznych WT-1, przy czym:  
– kruszywo grube do warstwy ochronnej (wiążącej) z asfaltu lanego powinno spełniać wymagania normy PN-

EN 13043:2004 podane w tablicy nr 2, 
– kruszywo drobne do warstwy wiążącej z asfaltu lanego powinno spełniać wymagania normy PN-EN 

13043:2004 podane w tablicy nr 3, 
– wypełniacz do warstwy wiążącej z asfaltu lanego powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004 

podane w tablicy nr 4. 

Tab. 2. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej z asfaltu lanego. 

Lp. Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od 
kategorii ruchu 

KR5 ÷ KR6 

1. Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż: GC90/15 

2. Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii: G25/15 

3. Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f2 

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

FI20 lub SI20 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.12.00.01. NAWIERZCHNIA Z ASFALTU TWARDOLANEGO 

  273 

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

C95/1 

6. Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 1097-
2, rozdział 5; kategoria nie niższa niż: 
grupa kruszyw A (tablica 8.1 wg WT-1) 
grupa kruszyw B (tablica 8.1 wg WT-1) 

 
 

LA20 
LA25 

7. Odporność na polerowanie kruszyw według PN-EN 1097-8, 
kategoria nie niższa niż: 

PSV50 

8. Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

9. Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 

10. Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, załącznik B; kategoria nie 
wyższa niż: 

Wcm 0,51) 

11. Mrozoodporność według PN-EN 1367-1, załącznik B, w 1 % NaCl; 
kategoria nie wyższa niż: 

FNaCl 7 

12. „Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3; wymagana 
kategoria: 

SBLA 

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

deklarowany przez producenta 

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

mLPC 0,1 

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

wymagana odporność 

16. Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem 
według PN-EN 1744-1, p. 19.2: 

wymagana odporność 

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

V3,5 

1) Jeżeli nasiąkliwość jest większa, należy badać mrozoodporność według p.11  

Tab. 3. Wymagane właściwości kruszywa drobnego o ciągłym uziarnieniu do warstwy wiążącej z asfaltu 
lanego. 

Lp. Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od 
kategorii ruchu 

KR5 ÷ KR6 

1. Uziarnienie według PN-EN 933-1; wymagana kategoria: GF85 

2. Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: GTC20 

3. Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f16 

4. Jakość pyłu według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF 10 

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

Ecs Deklarowana 

6. Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

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

mLPC 0,1 

Tab. 4. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej z asfaltu lanego. 

Lp. Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od 
kategorii ruchu 

KR5 ÷ KR6 

1. Uziarnienie według PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 

2. Jakość pyłu według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF 10 

3. Zawartość wody według PN-EN 1097-5; nie wyższa niż: 1% (m/m) 

4. Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta 
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5. Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według 
PN-EN 1097-4; wymagana kategoria: 

V28/45 

6. Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1; 
wymagana kategoria: 

ΔR&B 8/25 

7. Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1; kategoria nie 
wyższa niż: 

WS10 

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

CC70 

9. Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym; 
wymagana kategoria: 

Ka 20, Ka 10, Ka Deklarowana 

10. „Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2; wymagana kategoria: BNDeklarowana 

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

2.3. Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo –lepiszcze 
wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metodą C, wynosiła co najmniej 80%.  
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 

2.4. Materiały do uszczelniania połączeń i krawędzi 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału 
wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie 
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować materiały 
termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych.  
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:  
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,  
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.  
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 
warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

2.5. Kruszywo do uszorstnienia 
Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spełniać wymagania podane w tablicy 5. Do 
uszorstnienia warstwy z asfaltu lanego można również stosować kruszywo drobne. Składowanie kruszywa 
powinno odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2.2. 

Tab. 5. Wymagania dotyczące kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do uszorstnienia warstwy z asfaltu 
lanego. 

Właściwości kruszywa Metoda badania 
Punkt 
WT-1 

Kruszywo 
drobne 

2/4 lub 2/5 mm 

Uziarnienie PN-EN 933-1 4.1.3 GF 85 kat. GC 90/10 

Zawartość pyłu PN-EN 933-1 4.1.6 kat. f 3 kat. f 0,5 

Kanciastość kruszywa PN-EN 933-6 4.1.10 Ecs Deklarowana 

Odporność na polerowanie 
kruszywa, kat. nie niższa niż 

PN-EN 1097-8 4.2.3 kat. PSV50 
tj. odporność ≥ 50% 

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

4.3.1 deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, 
kategoria właściwości nie wyższa 
niż 

PN-EN 1744-1 
p. 14.2 

4.5.3 kat. mLPC 0,1, tj. zawartość 
zanieczyszczeń o wymiarze 
większym od 2 mm powinna 

wynosić ≤ 0,1% (mm) 

3. SPRZĘT 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania 
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, takiego jak:  
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka do asfaltu lanego, wyposażona w podgrzewaną belkę rozkładającą, hydrauliczny układ regulacji 

grubości warstwy oraz wstępny dystrybutor masy bitumicznej,  
– kotły transportowe do asfaltu lanego, wyposażone w mieszadła i układ podgrzewania z automatyczną 

regulacją temperatury,  
– piła do cięcia asfaltu, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,  
– sprzęt drobny. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach, izolowanych i zaopatrzonych 
w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.  
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed możliwością zawilgocenia, zbrylenia lub 
zanieczyszczenia. Wypełniacz luzem powinno się przewozić w odpowiednich cysternach przystosowanych do 
przewozu  materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.  
Asfalt lany należy przewozić w kotłach termo izolowanych, z mieszadłem, z podgrzewaniem i z możliwością 
automatycznej regulacji temperatury mieszanki. Powinien być on cały czas mieszany.  
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniać utrzymanie temperatury 
w wymaganym przedziale. Czas transportu asfaltu lanego w kotłach, od załadunku do rozładunku, nie powinien 
przekraczać 8 godz. przy temperaturze do 230°C.  
Asfalt lany, nie spełniający w/w warunku nie może być wbudowany.  
Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych 
powierzchni można używać tylko środków antyadhezyjnych niewpływających szkodliwie na mieszankę 
mineralno-asfaltową. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej MA11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podano w 
tablicy 6. Wymagane właściwości asfaltu lanego do warstwy ochronnej (wiążącej) nawierzchni mostowych, dla 
kategorii ruchu KR3÷ KR6 podano w tablicy 7. 

Tab. 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do asfaltu lanego dla warstwy ochronnej 
(wiążącej) przy kategorii ruchu KR3 ÷ KR6. 

Właściwość 
Przesiew [% (m/m)] 

MA 11 

Wymiar sita #, [mm] od do 

16 100 - 

11,2 90 100 

8 70 85 

5,6 - - 

2 45 55 

0,063 20,0 28,0 

Zawartość lepiszcza, minimum1) Bmin6,8 
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1) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. 
Jeżeli stosowana mieszanka ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza 

podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik  określony wzorem:         = 2,650 / ρd 

Tab. 7. Wymagane właściwości asfaltu lanego do warstwy ochronnej (wiążącej) nawierzchni mostowych dla 
kategorii ruchu KR3 ÷ KR6. 

Właściwość Metoda badania 

Wymaganie w zależności 
od kategorii ruchu 

KR3 ÷ KR6 

Odporność na deformacje trwałe PN-EN 13108 (D.5.1) Imin 1,0 

Imax 3,0 
INC 0,4 

INC 0,6 
1) 

1) Dotyczy asfaltu lanego z lepiszczem  

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

asfaltowej powinna zawierać się w granicach 180 ÷ 230C, przy czym najniższa temperatura dotyczy mieszanki 
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa mieszanki mineralno-asfaltowej 
bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.  
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie 
kruszywa lepiszczem asfaltowym.  
Temperatura asfaltu lanego nie powinna być większa niż 230°C ze względu na konieczność ograniczenia emisji 
oparów. W celu zapewnienia odpowiedniej urabialności asfaltu lanego może być wymagane zastosowanie 
dodatków zmniejszających lepkość lepiszcza asfaltowego.  
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania 
między sobą deklarowanych przydatności mieszanek z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 

5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoże, pod warstwę ochronną (wiążącą) będzie stanowić izolacja gruba. Wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji podano w ST M.15.02.01. Podłoże powinno posiadać projektowany profil. Powierzchnia jego 
musi być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (piasek, błoto, kurz, rozlane 
paliwo, itp.). Do usuwania zanieczyszczeń należy stosować szczotki mechaniczne i ręczne oraz sprzęt 
pneumatyczny (dmuchawy, odkurzacze itp.).  
Podłoże nie powinno być skropione lepiszczem asfaltowym przed ułożeniem na nim warstwy asfaltu lanego.  

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.  
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Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.  
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.5. Odcinek próbny 
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ochronnej (wiążącej) z asfaltu lanego Wykonawca wykona 
odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania.  
Lokalizacja odcinka próbnego oraz jego powierzchnia powinny być uzgodnione z Inżynierem. Na odcinku 
próbnym Wykonawca powinien użyć takich samych materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do 
wykonania warstwy ochronnej (wiążącej).  
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudowania 
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.  
W przypadku układania warstwy ochronnej (wiążącej) z asfaltu lanego nie należy stosować skropienia 
lepiszczem podłoża. Asfalt lany zawiera w składzie dużą ilość asfaltu co pozwala na uzyskanie dobrego 
połączenia międzywarstwowego.  
Warstwa ochronna (wiążąca) z asfaltu lanego, na której będzie układana nawierzchnia SMA, powinna być 
podczas jej układania uszorstniona grysem (zgodnie z p. 2.5) w ilości 2 do 3 kg/m2, otoczonym asfaltem w ilości 
0,6 do 0,8% m/m. Nadmiar grysu niezwiązanego z nawierzchnią należy usunąć przed układaniem warstwy 
ścieralnej. W przypadku gdy warstwa ochronna (wiążąca) układana będzie dwuwarstwowo nie stosuje się 
uszorstnienia pierwszej warstwy. 

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami 
w punktach 5.3 i 5.6. Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej 
poniżej: 

– temperatura przed przystąpieniem do robót - 2C, 

– temperatura w czasie trwania robót  0C. 
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się 
układania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) lub opadów atmosferycznych 
oraz na oblodzonych powierzchniach.  
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania 
i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
Projektowana grubość układanej warstwy asfaltu lanego wynosi 4,5 cm, lokalnie, w miejscach zakładu 
sąsiednich arkuszy papy zgrzewalnej, może być mniejsza (3,5 ÷ 4,5 cm). 
W celu określenia niwelety warstwy ochronnej (wiążącej), na obiekcie powinna być założona siatka punktów 

pomiarowych w rozstawie ok. 44 m. W szczególności punkty pomiarowe powinny znajdować się przy 
krawężnikach, w osi odwodnienia oraz osi jezdni. Na podstawie pomiarów niwelacyjnych należy określić 
grubość nawierzchni w poszczególnych punktach. W przypadku gdy grubość warstwy nie spełnia wymagań 
podanych powyżej, można ją miejscowo zmniejszyć do min. 2,5 cm. W razie konieczności wykonania warstwy 
ochronnej (wiążącej) o grubości większej niż 5,5 cm należy wykonać ją w dwóch warstwach.  
Asfalt lany należy wbudować mechanicznie rozkładarką wyposażoną w podgrzewaną belkę rozkładającą oraz 
hydrauliczny układ regulacji grubości warstwy. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być rozkładana w 
sposób ciągły, bez przestojów i z jednakową prędkością 1-2 m/min. Zaleca się układanie asfaltu lanego całą 
szerokością jezdni.  
Projektowany profil (poprzeczny i podłużny) wykonywanej warstwy ochronnej (wiążącej) uzyskiwany jest za 

pomocą stalowych listew prowadzących. Prowadnice wykonane z litej stali o przekroju poprzecznym 23 cm 

lub 34 cm, należy ustawić na stalowych podkładkach zgodnie z geodezyjnymi wynikami pomiarów niwelety. 
Dzięki prowadnicom możliwe jest wykonanie warstwy ochronnej (wiążącej) o zmiennych spadkach 
(poprzecznych i podłużnych) oraz o zmiennej grubości (2,5 ÷ 5,5 cm).  
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Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co 
najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Złącza podłużnego nie można umiejscowić w śladach 
kół.  
Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy 
przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni.  
Przy mechanicznym wbudowywaniu, masę z kotła transportowego należy podawać bezpośrednio przed 
układarkę.  
Dopuszcza się ręczne układanie masy w tych miejscach, gdzie nie jest możliwe użycie układarki, tj. na 
przeciwspadkach, przy obróbce wpustów, dylatacji, itp. Do układania ręcznego (drewnianymi gładzikami) masę 
należy dowozić taczkami. Asfalt lany jest mieszanką samozagęszczalną, nie wymaga zagęszczania walcami.  
Równość podłużna, spadki poprzeczne oraz rzędne wysokościowe warstwy asfaltu lanego na obiekcie 
mostowym uwarunkowane są parametrami podłoża oraz rzędnymi i płynnością zabudowanych krawężników.  
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy 
brzegach warstwy). 

5.8. Połączenia technologiczne 
W przypadku wszelkich połączeń technologicznych warstwy z asfaltu lanego, również połączeń warstwy 
ochronnej (wiążącej) z urządzeniami w nawierzchni lub ją ograniczającymi należy wykonywać spoiny. Spoiny 
wykonuje się z materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty itp.) zgodnych z p. 2.4. 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. 

5.9. Wykonanie przeciwspadków z asfaltu twardolanego 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej poniżej: 

– temperatura przed przystąpieniem do robót 0C, 

– temperatura w czasie trwania robót  +5C. 
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się 
układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) lub opadów 
atmosferycznych oraz na oblodzonych powierzchniach. W wypadku stosowania mieszanek mineralno-
asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić 
wymagane warunki otoczenia. 
Warstwę przeciwspadku z asfaltu lanego należy wykonać po ułożeniu warstwy ścieralnej. Podczas 
wykonywania warstwy ścieralnej z SMA na obiekcie należy ułożyć ją około 10 cm za krawędź przeciwspadku, a 
następnie wyciąć warstwę ścieralną między krawężnikiem a krawędzią przeciwspadku do poziomu warstwy 
ochronnej (wiążącej). W przypadku gdy warstwa ścieralna wykonywana jest z asfaltu lanego warstwę ścieralną 
układa się do listwy prowadzącej ustawionej w linii najniższego poziomu tej warstwy.  
Mieszankę asfaltu lanego na przeciwspadkach należy układać ręcznie (drewnianymi gładzikami) dowożąc 
masę z kotła transportowego do wbudowania taczkami. Ze względu na grubość warstwy przeciwspadku (> 4,0 
cm) prace należy prowadzić w dwóch etapach:  
– etap I – wykonanie warstwy wyrównującej w przygotowanym korycie,  
– etap II – wykonanie warstwy przeciwspadku z zachowaniem spadku poprzecznego.  
Podczas wykonywania przeciwspadków bądź innych elementów jezdni z asfaltu lanego, po których nie odbywa 
się zasadniczy ruch kołowy, zaleca się stosowanie posypki z piasku (kruszywa drobnego). Posypkę należy 
wetrzeć w warstwę przeciwspadku w celu uzyskania równej powierzchni warstwy. Nie należy stosować posypki 
dla warstwy wyrównującej.  
Złącze robocze warstwy ścieralnej i przeciwspadku powinno być równe, a powierzchnia krawędzi powinna być 
oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.  
Do wykonania spoiny pomiędzy krawężnikiem, wpustami mostowym oraz elementami stalowymi urządzeń 
dylatacyjnych a warstwą przeciwspadku z asfaltu lanego należy stosować masy zalewowe. Masę zalewową 
należy wykonać w przygotowanym korycie o szerokości ok. 20mm po ostygnięciu przeciwspadku do 
temperatury otocznia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji asfaltu twardolanego i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, w celu 
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p. 2. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni z asfaltu twardolanego  
podano w tablicy 8. 

Tab. 8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wykonywania nawierzchni z asfaltu 
twardolanego 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań. Minimalna liczba badań 

na dziennej działce roboczej 

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki 

2. Skład asfaltu lanego 1 próbka 

3. Właściwości asfaltu dla każdej cysterny 

4. Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

5. Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 

6. Temperatura asfaltu twardolanego przy każdym załadunku do kotła transportowego i w czasie 
wbudowywania 

6.2.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
Próbki do badań należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia 
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. 

6.2.3. Skład mieszanki asfaltu twardolanego 
Badanie to polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001 pobranej próbki asfaltu twardolanego. Wyniki 
powinny być zgodne z receptą laboratoryjną, z tolerancją dla: 

– frakcji powyżej 2 mm  2,5% bezwzględnych, 

– frakcji poniżej 0,075 mm  1,0% bezwzględnych, 

– asfaltu  0,3% bezwzględnych. 

6.2.4. Badanie właściwości asfaltu 
Odstępuje się od konieczności przeprowadzania badań dostarczanego polimeroasfaltu, natomiast do każdej 
dostarczonej cysterny polimeroasfaltu należy dołączyć wyniki badań przeprowadzonych przez producenta. 
Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.1. 

6.2.5. Badanie właściwości wypełniacza 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza Wykonawca powinien określić właściwości  podane w p. 2.2. 

6.2.6. Badanie właściwości kruszywa 
Z częstotliwością podaną w tablicy 7 należy określić właściwości kruszywa podane w p. 2.3. 

6.2.7. Pomiar temperatury asfaltu twardolanego 
Pomiar temperatury asfaltu twardolanego powinien być dokonywany w czasie wbudowywania w nawierzchnię. 

Pomiar należy wykonywać przy użyciu termometru (bimetalicznego, elektronicznego itp.) z dokładnością 2C. 
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami producenta polimeroasfaltu. 

6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni z asfaltu twardolanego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 9. 

Tablica 9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas nawierzchni z asfaltu twardolanego. 

Lp. 
 

Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1. Szerokość warstwy  co 10 m 
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2. Równość podłużna*) każdy pas ruchu łatą co 10 m 

3. Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5 m 

4. Spadki poprzeczne warstwy*)  każdy pas ruchu co 10 m 

5. Rzędne wysokościowe*) pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowania 
osi według dokumentacji budowy 

6. Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2 

7. Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

8. Obramowanie warstwy cała długość 

9. Wygląd warstwy ocena ciągła 

*) Równość podłużna, spadki poprzeczne warstwy oraz rzędne wysokościowe uwarunkowane są na obiekcie 
mostowym parametrami podłoża oraz rzędnymi i płynnościa zabudowanych krawężników. 

6.3.2. Szerokość  
Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

6.3.3. Równość 
Nierówności poprzeczne nie powinny przekraczać ±4 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,05%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 1 cm. 
Na obiekcie mostowym rzędne wysokościowe warstwy są uwarunkowane rzędnymi podłoża oraz rzędnymi 
i płynnością wykonanego krawężnika, do których musi być dostosowana warstwa. 

6.3.6. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową z tolerancją ±10%.  

6.3.7. Złącza podłużne i poprzeczne 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz podłużnych i poprzecznych polega na oględzinach zewnętrznych.  
Złącza powinny być dobrze związane i zatarte. 

6.3.8. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obramowania nawierzchni oraz jej wykończenia 
Sprawdzenie wykonuje się przez oględziny i pomiar przymiarem z podziałką milimetrową. 

6.3.9. Wygląd zewnętrzny nawierzchni 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstwy nawierzchni należy wykonać przez oględziny całej długości 
wykonanego odcinka. Wygląd zewnętrzny powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 

6.4. Badania i pomiary warstwy asfaltu twardolanego na przeciwspadkach przy krawężnikach 

Wymagania ujęte w podpunktach 6.3.1  6.3.9 nie dotyczą warstwy asfaltu twardolanego na przeciwspadkach 
przy krawężnikach. 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 10. 

Tab. 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z asfaltu twardolanego na 
przeciwspadkach przy krawężniku 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Równość podłużna na długości przeciwspadku co 10 m  

2. Spadki poprzeczne warstwy 3 razy na długości przęsła, nie rzadziej niż co 5 m 

3. Rzędne wysokościowe 3 razy na długości przęsła, nie rzadziej niż co 5 m, wzdłuż osi 
odwodnienia i wzdłuż krawężnika 

4. Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

5. Wygląd warstwy ocena ciągła 

6.4.2. Równość warstwy 

Nierówności wzdłuż przeciwspadku należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 5 mm. 
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6.4.3. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne na przeciwspadkach powinny być zgodne z projektowanymi z tolerancją ±2,5% lecz nie 
więcej niż 10 mm. 

6.4.4. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe ułożonej warstwy powinny być zgodne z projektowanymi z tolerancją ±10mm. 

6.4.5. Złącza podłużne i poprzeczne 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania złączy podłużnych, i poprzecznych polega na oględzinach 
zewnętrznych. Złącza powinny być dobrze związane i zatarte. 

6.4.6. Stan zewnętrzny nawierzchni 
Wygląd warstwy powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 warstwy z asfaltu twardolanego o określonej grubości. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonanych robót obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
– opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami, 
– wykonanie odcinka próbnego, 
– oczyszczenie podłoża, 
– zabezpieczenie taśmą krawędzi warstwy ścieralnej, urządzeń obcych i krawężników, 
– wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inżyniera recepty laboratoryjnej, 
– transport mieszanki do miejsca wbudowania, 
– mechaniczne lub ręczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i spadkami 

poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie krawędzi, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– usunięcie materiałów z rozbiórki części warstwy ścieralnej poza teren budowy,  
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-EN 932-3:1999  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego.  
PN-EN 933-1:2012  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania.  
PN-EN 933-3:2012  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 3. Oznaczanie kształtu ziaren 

za pomocą wskaźnika płaskości.  
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PN-EN 933-4:2008  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4. Oznaczanie kształtu ziaren.  
Wskaźnik kształtu.  

PN-EN 933-5:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 5. Oznaczanie procentowej 
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania 
kruszyw grubych.  

PN-EN 933-6:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6. Ocena właściwości 
powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszywa. 

PN-EN 933-9+A1:2013  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 9. Ocena zawartości drobnych 
cząstek. Badania błękitem metylenowym.  

PN-EN 933-10:2009  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10. Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).  

PN-EN 1097-2:2010  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2. Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie.  

PN-EN 1097-3:2000  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 3. Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości.  

PN-EN 1097-4:2008  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4. Oznaczanie 
pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza.  

PN-EN 1097-5:2008  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5. Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.  

PN-EN 1097-6:2002  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6. Oznaczanie 
gęstości ziaren i nasiąkliwości.  

PN-EN 1097-7:2008  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7. Oznaczanie 
gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna.  

PN-EN 1097-8:2009  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8. Oznaczanie 
polerowalności kamienia.  

PN-EN 1367-1:2007  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 1. Oznaczanie mrozoodporności.  

PN-EN 1367-3:2002  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 3. Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania.  

PN-EN 1426:2009  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą.  
PN-EN 1427:2009  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury pięknienia. Metoda Pierścień 

i kula.  
PN-EN 1744-1+A1:2013  Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1. Analiza chemiczna.  
PN-EN 1744-4:2008  Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 4. Oznaczanie podatności 

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody.  
PN-EN 12591:2010  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych.  
PN-EN 12592:2009  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie rozpuszczalności.  
PN-EN 12593:2009  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa.  
PN-EN 12606-1:2009  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie zawartości parafiny. Część 1. Metoda 

destylacyjna.  
PN-EN 12607-1:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem 

ciepła i powietrza. Część 1. Metoda RTFOT. 
PN-EN 12607-3:2010  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem 

ciepła i powietrza. Część 3. Metoda RFT.  
PN-EN 12697-6:2012  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco. Część 6. Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej.  

PN-EN 12697-8:2005  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco. Część 8. Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni. 

PN-EN 13108-6:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 6. Asfalt lany. 
PN-EN 14023:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami. 
PN-EN 13587:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie właściwości mechanicznych lepiszczy 

asfaltowych metodą rozciągania.  
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PN-EN 13588:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu 
wahadłowego. 

PN-EN 13589:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, 
metoda z duktylometrem. 

PN-EN 13703:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie energii odkształcenia. 
PN-EN ISO 2592:2008 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia. Metoda otwartego tygla Clevelanda. 
PN-EN 13398:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

modyfikowanych. 
PN-EN 13399:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie stabilności podczas magazynowania 

asfaltów modyfikowanych. 
PN-EN 13179-1:2002 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych. Część 1. 

Badanie metodą pierścienia delta i kuli. 
PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych. Część 2. 

Liczba bitumiczna. 
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2. Analiza chemiczna cementu. 
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni 

bitumicznych. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– WT-1. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 

publicznych, Warszawa 2008.  
– WT-2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2008. 
– 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. IBDiM, Warszawa, 1997. 
– Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002. 
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CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni epoksydowo-poliuretanowej na obiektach inżynieryjnych w 
ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: 
Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z materiałów na bazie 
żywic epoksydowych i poliuretanu, wykonywanych na powierzchniach betonowych bez zastosowania izolacji. 
Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni na betonowych zabudowach chodnikowych i górnych 
powierzchniach gzymsów obiektów mostowych. Grubość warstwy nawierzchni wg dokumentacji projektowej 
lecz nie mniej niż 4 mm. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Materiały do wykonania robót 
Materiał nawierzchniowy powinien być chemoutwardzalny i wykonany na bazie żywicy epoksydowej 
i poliuretanu. Musi nadawać się do układania na powierzchniach z betonu. Materiał po utwardzeniu winien 
posiadać następujące cechy: 
– gęstość około 1,2 kg/dm3, 
– graniczna odkształcalność powodująca pękanie ponad 25%, 
– naprężenie rozciągające ponad 6 MPa, 
– ścieralność badana na tarczy Bõhme’go ≤ 2,5 mm, 

– twardość wg Shore A ≥ 90, 
– wskaźnik ograniczenia chłonności wody ≥ 90%, 
– mieć odporność na wpływy atmosferyczne (deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV)    
– odporność na działanie środków odladzających,  

– właściwości elastyczne w temperaturze od -20 do +60C, 
– przyczepność do podłoża betonowego  wartość średnia  ≥ 2,0 MPa, minimalna wartość pojedynczego 

wyniku ≥ 1,5 MPa.  

W charakterze wypełniacza należy stosować suchy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,10,3 mm do warstwy 

szpachli i 0,40,7 mm do warstwy nawierzchni. 
Grubość warstwy nawierzchni po utwardzeniu powinna być zgodna z dokumentacją projektową lecz nie 
mniejsza niż 4,0 mm. 
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Dobór materiału nawierzchniowego podlega uzgodnieniu z Inżynierem. Stosować można tylko taki materiał, dla 
którego Wykonawca przedstawi aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDM, atest producenta oraz 
karty techniczne stosowanych materiałów. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać warunkom określonym w instrukcji wykonania nawierzchni 
opracowanej przez producenta. Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów chemicznych w szczelnych, oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem, dowolnymi środkami transportu. Sposób załadunku powinien wykluczać możliwość 
przemieszczania się lub przewracania pojemników z materiałami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Przygotowanie podłoża 
Powłoki izolacyjno-nawierzchniowe układa się na podłożu betonowym pozbawionym mleczka cementowego, 
luźnych niezwiązanych składników, odpowiednio wytrzymałym, suchym, czystym, równym i gładkim. Usuwanie 
mleczka cementowego z powierzchni betonu należy wykonać przez śrutowanie, hydropiaskowanie lub 
piaskowanie. Oczyszczoną powierzchnię odpyla się odkurzaczem przemysłowym lub sprężonym powietrzem.  
Kryteria oceny jakości podłoża betonowego są następujące : 
– wytrzymałość na ściskanie równa co najmniej wytrzymałości gwarantowanej betonu 30 MPa (dla 

konstrukcji nowych)  lub 25 MPa  (dla konstrukcji odbudowywanych), 
– wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542nie mniej niż 2,0 MPa, 
– podłoże suche – beton w stanie powietrzno suchym, bez śladów wilgoci i zaciemnień, o wilgotności < 4% 

(chyba że w systemie są materiały gruntujące na wilgotny lub świeży beton), 
– podłoże czyste – powierzchnia w ocenie wizualnej wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów lub 

innych zanieczyszczeń, 
– podłoże równe, lekko szorstkie – lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie mogą 

przekraczać ±1,0 mm. 
Nierówności podłoża przekraczające podane wartości dopuszczalne należy naprawiać zaprawami PC lub PCC. 
Rysy występujące w podłożu należy iniektować. Podłoże po przygotowaniu podlega odbiorowi Inżyniera z 
wpisem do dziennika budowy. W pierwszym etapie podłoże należy zagruntować środkami firmowymi na bazie 
żywic. Lepszą metodą jest szpachlowanie podłoża żywicą gruntującą z dodatkiem kruszywa kwarcowego o 
granulacji 0,1 do 0,3 mm. 

5.2. Przygotowanie materiału nawierzchniowego do układania 
Krótko przed rozpoczęciem prac należy wymieszać, za pomocą mieszadła z napędem elektrycznym, składniki 
materiału nawierzchniowego. Ważne jest ścisłe przestrzeganie proporcji składników oraz czasu przydatności do 
stosowania. W przypadku żywic, do których dodaje się utwardzacze reakcja wiązania rozpoczyna się 
natychmiast po wymieszaniu. W celu zwiększenia odporności na ścieranie nawierzchni oraz nadania jej 
właściwości antypoślizgowych do wykonania powłok używane są piaski kwarcowe (wymagania jak dla klasy 6-
tej wg BN-80/6811-01). Piasek dozuje się porcjami podczas procesu mieszania lub posypuje ułożoną warstwę 
do jej wysycenia. 

5.3. Wykokanie izolacjo-nawierzchni 
Roboty związane z wykonaniem izolacjo-nawierzchni powinny być prowadzone przez specjalistyczne firmy 
akredytowane przez producenta lub przez odpowiednio perzeszkolony personel Wykonawcy pod nadzorem 
przedstawiciela producenta. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez 
wytwórcę materiałów, zawartych w kartach technicznych. Ma to decydujący wpływ na trwałość wykonanych 
powłok, a także na odporność korozyjną obiektu.   
Izolacjo- nawierzchnie z materiałów chemoutwardzalnych składają się zwykle z trzech warstw: 
– warstwy gruntującej – nanoszonej pędzlem lub wałkiem malarskim lub warstwy szpachli nanoszonej pacą 

stalową i wcieranej w podłoże, 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.12.00.02. NAWIERZCHNIA Z ŻYWIC EPOKSYDOWO-POLIURETANOWYCH 

  287 

– warstwy podstawowej – nanoszonej wałkiem malarskim, szpachlą zębatą lub gumową gracą (warstwę 
nanosi się jednorazowo w wyspecyfikowanej w projekcie grubości), 

– warstwy zamykającej – nanoszonej pędzlem lub wałkiem malarskim (warstwa zamykająca może być 
jednocześnie warstwą barwną). 

Zużycie żywicy do warstwy szpachli wynosi około 0,60 kg/m², zużycie piasku o uziarnieniu 0,1 do 0,3 mm od  
0,60 do 1,20 kg/m². 

Zużycie żywicy do warstw nawierzchniowych powinno wynosić minimum 0,80 kg/m²mm, tak aby nie dopuścić 
do wykonywania warstwy z samego kruszywa.  
Dopuszczenie izolacjo-nawierzchni do ruchu może nastąpić po jej całkowitym utwardzeniu. 

5.4. Warunki atmosferyczne wykonywania robót  
Prace związane z wykonywaniem izolacjo- nawierzchni należy wykonywać w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, przy dobrej i suchej pogodzie w temperaturach powyżej 10ºC do 30ºC. Wilgotność względna 
powietrza nie powinna przekraczać 75%. Podłoże na którym jest układana izolacjo-nawierzchnia powinno mieć 
temperaturę o 3ºC wyższą od temperatury punktu rosy przy danej temperaturze i wilgotności względnej 
powietrza, co zapobiega skraplaniu się pary wodnej na obrabianych powierzchniach. Nie należy prowadzić prac 
w czasie silnego wiatru, opadów deszczu lub mżawki, bezpośrednio przed opadami lub przed okresem spadku 
temperatury poniżej minimalnej temperatury sieciowania żywic. W przypadku konieczności  wykonywania robót 
w niesprzyjających warunkach pogodowych, należy je prowadzić pod namiotami klimatyzowanymi w całym 
okresie układania żywic i ich dojrzewania. Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań producenta odnośnie 
temperatury powietrza, podłoża oraz wilgotności powietrza i podłoża w czasie prowadzonych robót. 

5.5. Warunki BHP 
Podczas pracy należy stosować się do przepisów i wskazówek podawanych przez producenta. Nie wolno 
zbliżać się z otwartym ogniem ani prowadzić robót spawalniczych.  
Uwaga. Stosowane do wykonywania izolacjo-nawierzchni żywice chemoutwardzalne zawierają często 

substancje lotne, nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem 
mogące gromadzić się w stężeniach powodujących zatrucie pracowników.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Można stosować tylko materiał na który uzyskano Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDM oraz atest 
wytwórcy. 
Kontrolę jakości robót przeprowadza się na wszystkich etapach wykonawstwa i obejmuje ona:  
– kontrolę jakości materiałów,  
– kontrolę wykonywania robót i zużycia materiałów, 
– badania wykonanej izolacjo-nawierzchni i zgodności wykonanej powłoki z wymaganiami projektu, kartami 

technicznymi i specyfikacją  techniczną.  

6.1. Kontrola jakości materiałów 
Przed zastosowaniem materiałów sprawdzeniu podlega: 
– zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem ( numer produktu), 
– stan opakowań materiałów, 
– warunki przechowywania materiałów, 
– data produkcji i data przydatności do stosowania. 
Dodatkowo po otwarciu pojemników ocenia się wygląd materiałów. Na żądanie inwestora Wykonawca powinien 
przedstawić aktualne wyniki badań materiałów, wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez 
producenta. 

6.2. Kontrola wykonywania robót i zużycia materiałów 
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dzienne protokóły, w których podaje się informacje o 
warunkach atmosferycznych zgodnie z p. 5.4 ST, stanie używanych materiałów zgodnie z p. 6.1 ST, 
parametrach technologicznych wbudowywanych materiałów oraz ich ilości. Kontrola wykonania robót obejmuje: 
– badanie przygotowania podłoża zgodnie z p. 5.1 ST, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 
– kontrolę wykonania warstwy gruntującej na bazie żywic – prawidłowo zagruntowana powierzchnia powinna 

być sucha i lekko błyszcząca, posypka piaskowa powinna być mocno przyklejona do żywicy i częściowo w 
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nią wtopiona; kontrola grubości układanej powłoki gruntującej powinna być prowadzona na bieżąco przez 
sprawdzenie ilości zużytych materiałów, 

– kontrolę wykonania izolacjo-nawierzchni (warstwy podstawowej i zamykającej); podczas wykonywania 
warstw należy sprawdzić zachowanie proporcji mieszania składników, zachowanie czasu mieszania, 
odstępów czasowych pomiędzy układaniem kolejnych warstw, sposób wykonania i grubość nakładanej 
izolacjo- nawierzchni (przez kontrolę zużycia materiału w kg/m²) i wygląd zewnętrzny powierzchni powłoki 
(jednorodny bez spłynięć i sfałdowań o jednolitej barwie z równomiernie rozłożoną mocno wklejoną 
posypką uszorstniającą). 

6.3. Badania wykonanej izolacjo-nawierzchni i zgodności powłoki z wymaganiami 
Badania kontrolne obejmują cały proces zabezpieczenia powierzchni, od robót przygotowawczych przez etapy 
realizacji robót, aż do badań kontrolnych.  
Po wykonaniu nawierzchni ocenie podlega : 
– wygląd zabezpieczenia (bez pęcherzy, zarysowań, uszkodzeń powierzchni),  
– bez smug, widocznych szwów roboczych i sfałdowań, posypka powinna być równomierna, mocno 

przyklejona do podłoża, 
– barwa jednolita, zgodna z wyspecyfikowaną, 
– równość nawierzchni (mierzona łatą długości 2,0 m, dopuszczalny prześwit pod łatą 1,0 mm), 
– grubość nawierzchni (tolerancja w stosunku do projektu -0,5 mm, +1,0 mm) lecz nie mniej niż 4,0 mm, 
– przyczepność systemu do podłoża (mierzona metodą niszczącą „pull-off ˝ – wartość średnia ≥ 2,0 MPa, 

wartość pojedynczego odczytu ≥ 1,5 MPa). 
Badanie przyczepności do podłoża powinno być wykonane w dwóch polach losowo wybranych przez nadzór 
dla powierzchni nie przekraczających 1000 m². Na każdym polu należy wykonać badania w pięciu punktach 
pomiarowych. Na obiektach większych należy dodać jedno pole pomiarowe na każde 1000 m² powierzchni. 
Badanie wykonuje się metodą odrywania metalowych krążków o średnicy 50 mm, naklejonych na powierzchni, 
mierząc siłę zrywającą i wartość przyczepności specjalnym aparatem. Po naklejeniu krążka powłokę nacina się 
na całej grubości do podłoża na gł.1,0 do 3,0 mm, koronką o średnicy równej średnicy krążka. Średnia wartość 
przyczepności nie powinna być mniejsza od wyspecyfikowanej. Protokół z badań jest załącznikiem do 
materiałów odbiorowych. Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy użyciu tych samych 
materiałów, zachowując wymagania techniczne odnośnie ich stosowania. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni wykonanej izolacjo-nawierzchni o spoiwie epoksydowo-
poliuretanowym o grubości zgodnej z dokumentacją projektową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i kontroli należy sporządzić protokoły odbioru robót 
końcowych. Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest wykonać niezbędne 
poprawki i ponownie zgłosić prace do odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej uwzględnia: 
– zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
– przygotowanie podłoża, w tym niezbędne naprawy i uzupełnienia oraz iniekcja szczelin, 
– ułożenie nawierzchni i jej pielęgnację, 
– oczyszczenie stanowiska pracy, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
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a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
Wg SST M.08.00.04 

10.2. Przepisy związane 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Karty techniczne produktów wydane przez producenta oraz odpowiadające im aprobaty techniczne IBDiM. 
– Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BRANŻA MOSTOWA 

M.12.00.00. NAWIERZCHNIE I OKŁADZINY 

M.12.00.03. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO – MASTYKSOWEJ SMA. 
WARSTWA ŚCIERALNA 

CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z mieszanki asfaltowej na obiektach inżynieryjnych w ramach 
zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja 
Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z mieszanki asfaltowej na 
drogowych obiektach inżynierskich. Zakres robót obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej grubości 3,0cm z 
mieszanki SMA 8S, modyfikowanej wg wymagań określonych w ST D.05.03.13; wykonanie uszczelnienia 
pomiędzy nawierzchnią, a częścią chodnikową, wykonanie uszczelnień wokół wpustów mostowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne” i ST D-05.03.13. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Charakterystyka nawierzchni 
Wg ST D-05.03.13. 

2.2. Materiały stosowane do nawierzchni 
Wg ST D-05.03.13. 

2.3. Materiał do uszczelnienia 
Jako uszczelnienie styku nawierzchni z krawężnikami i przy dylatacjach należy stosować bitumiczną taśmę 
izolacyjną produkowaną na bazie wysokomodyfikowanych asfaltów posiadającą aprobatę techniczną do 
stosowania w budownictwie drogowym i zaakceptowaną przez Inżyniera.  
Uszczelnienia wokół wpustów należy wykonać z materiałów trwale plastycznych zdolnych do przenoszenia 
dużych odkształceń, dobrane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem. Dla materiałów tych Wykonawca 
powinien mieć Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM oraz atest wytwórcy. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Sprzęt został szczegółowo opisany w ST D-05.03.13. Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów został szczegółowo opisany w ST D-05.03.13. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” . 

5.1. Wykonanie nawierzchni 
Zasady wykonywania robót podano w  ST D-05.03.13. 
Warstwę ścieralną w miarę możliwości należy układać całą szerokością jezdni. Układanie mieszanek musi 
odbywać się w sposób ciągły. 
Uwaga: Przy wykonywaniu warstw nawierzchni na obiektach inżynierskich nie dopuszcza się używania walców 
wibracyjnych z uwagi na przenoszenie wibracji na konstrukcję nośną. Ze względu na szybkie stygnięcie masy 
zaleca się intensywne zagęszczanie tuż za rozściełaczem. 

5.2. Wykonanie uszczelnień wzdłuż krawężników i wpustów 
Wzdłuż krawężników należy ułożyć taśmę uszczelniającą, posiadającą Aprobatę Techniczną IBDiM. 
Celem zabezpieczenia otworu na wpust, w trakcie układania warstw nawierzchni, należy ustawić skrzynkę o 
wymiarach zewnętrznych umożliwiających wstawienie elementów wpustu i wypełnienie przestrzeni między 
wpustem, a nawierzchnią. Skrzynka powinna być sztywna, aby w czasie wałowania warstw nawierzchni nie 
ulegała odkształceniu. Pod skrzynkę należy podłożyć folię lub inny materiał, aby w czasie ustawiania i 
wyjmowania, krawędziami skrzynki nie uszkodzić izolacji. Skrzynka powinna być przykryta pokrywą, aby w 
okresie robót nie dostał się do rury wpustowej asfalt. Wysokość skrzynki powinna być korygowana w miarę 
układania kolejnych warstw nawierzchni. Po zainstalowaniu wpustu szczelinę pomiędzy wpustem i 
nawierzchnią należy wypełnić asfaltem twardolanym wg ST M.12.00.01. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” oraz w ST D-05.03.13. 
Przed przystąpieniem do układania warstwy ścieralnej należy skontrolować prawidłowość ułożenia taśmy 
uszczelniającej wg wymagań podanych w instrukcji producenta i Aprobacie Technicznej IBDiM.  

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni wykonanej warstwy ścieralnej nawierzchni o odpowiedniej grubości 
(zgodnej z Dokumentacja Projektową). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej uwzględnia: 
– prace pomiarowe i przygotowawcze 
– zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
– opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami, 
– zabezpieczenie otworów na wpusty,  
– uszczelnienie styków nawierzchni z krawężnikiem, przy dylatacjach, 
– uszczelnienie bitumiczną taśmą styku ze ściekiem (jeśli nie ujęto w cenie warstwy wiążącej) 
– oczyszczenie i skropienie podłoża, 
– wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki SMA wg zatwierdzonej receptury, 
– ułożenie warstwy ścieralnej na obiektach o projektowanej grubości wg ST D-05.03.13, 
– zagęszczanie i pielęgnację ułożonych warstw, rozsypanie kruszywa w celu uszorstnienia, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– uprzątnięcie terenu robót np. pozostałości po kruszywie uszorstniającym 
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W cenie jednostkowej mieszczą się, uzasadnione technologicznie ubytki i odpady, a także wszystkie inne 
roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i 
przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
– Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 

wydania przywoływanych dokumentów. 
– Wg ST D-05.03.13. 
– Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002. 
 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.12.00.04. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC16W. WARSTWA WIĄŻĄCA 

294 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BRANŻA MOSTOWA 

M.12.00.00. NAWIERZCHNIE I OKŁADZINY 

M.12.00.04. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC16W. 
WARSTWA WIĄŻĄCA 

CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni epoksydowo-poliuretanowej na obiektach inżynieryjnych w 
ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: 
Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z mieszanki asfaltowej na 
drogowych obiektach inżynierskich. Zakres robót obejmuje ułożenie warstwy wiążącej grubości 5,5cm z betonu 
asfaltowego AC16W (0/16) wg wymagań określonych w ST D-04.07.01, z uwzględnieniem wykonania 
uszczelnień przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne” oraz w ST D-04.07.01. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Charakterystyka nawierzchni 
Wg ST D-04.07.01. 

2.2.  Materiały stosowane do nawierzchni 
Wg ST D-04.07.01. 

2.3. Materiał do uszczelnienia 
Jako uszczelnienie styku nawierzchni z krawężnikami i przy dylatacjach należy stosować bitumiczną taśmę 
izolacyjną produkowaną na bazie wysokomodyfikowanych asfaltów posiadającą aprobatę techniczną do 
stosowania w budownictwie drogowym i zaakceptowaną przez Inżyniera.  
Uszczelnienia wokół wpustów należy wykonać z materiałów trwale plastycznych zdolnych do przenoszenia 
dużych odkształceń, dobrane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem. Dla materiałów tych Wykonawca 
powinien mieć Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM oraz atest wytwórcy. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Sprzęt został szczegółowo opisany w ST D-04.07.01. Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów został szczegółowo opisany w ST D-04.07.01. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Wykonanie nawierzchni 
Zasady wykonywania robót podano w  ST D-04.07.01. 
Na płytach pomostu zaleca się układanie warstwy wiążącej pasami o mniejszej szerokości niż szerokość jezdni 
lecz przy użyciu dwóch układarek mechanicznych przy niewielkich odległościach między nimi (metoda „gorąco 
na gorąco”). Złącza tak układanej warstwy wiążącej należy sytuować tak by nie pokrywały się ze śladami kół 
samochodów ciężarowych na przyszłej warstwie ścieralnej. 
Sposób wykonania warstwy wiążącej musi wykluczać ryzyko uszkodzenia izolacji – przez użycie rozściełacza o 
odpowiednim podwoziu (np. zastosowanie gumowych nakładek na gąsienicach) 
Uwaga: Przy wykonywaniu warstw nawierzchni na obiektach inżynierskich nie dopuszcza się używania walców 
wibracyjnych z uwagi na przenoszenie wibracji na konstrukcję nośną. Ze względu na szybkie stygnięcie masy 
zaleca się intensywne zagęszczanie tuż za rozściełaczem. 

5.2. Wykonanie uszczelnień wzdłuż krawężników i wpustów 
Wzdłuż krawężników należy ułożyć taśmę uszczelniającą, posiadającą Aprobatę Techniczną IBDiM. 
Celem zabezpieczenia otworu na wpust, w trakcie układania warstw nawierzchni, należy ustawić skrzynkę o 
wymiarach zewnętrznych umożliwiających wstawienie elementów wpustu i wypełnienie przestrzeni między 
wpustem, a nawierzchnią. Skrzynka powinna być sztywna, aby w czasie wałowania warstw nawierzchni nie 
ulegała odkształceniu. Pod skrzynkę należy podłożyć folię lub inny materiał, aby w czasie ustawiania i 
wyjmowania, krawędziami skrzynki nie uszkodzić izolacji. Skrzynka powinna być przykryta pokrywą, aby w 
okresie robót nie dostał się do rury wpustowej asfalt. Wysokość skrzynki powinna być korygowana w miarę 
układania kolejnych warstw nawierzchni. Po zainstalowaniu wpustu szczelinę pomiędzy wpustem i 
nawierzchnią należy wypełnić asfaltem twardolanym wg ST M.12.00.01. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” oraz w ST D-04.07.01. 
Przed przystąpieniem do układania warstwy ścieralnej należy skontrolować prawidłowość ułożenia taśmy 
uszczelniającej wg wymagań podanych w instrukcji producenta i Aprobacie Technicznej IBDiM. 
Przed przystąpieniem do układania warstwy wiążącej należy skontrolować prawidłowość ułożenia drenu przez 
wizualną ocenę spełnienia wymagań określonych w ST M.09.00.02. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni wykonanej warstwy wiążącej nawierzchni o odpowiedniej grubości 
(zgodnej z Dokumentacja Projektową). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej uwzględnia: 
– prace pomiarowe i przygotowawcze, 
– zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji,  
– opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami, 
– przygotowanie podłoża, w tym niezbędne naprawy i uzupełnienia 
– zabezpieczenie otworów na wpusty,  
– uszczelnienie styków nawierzchni z krawężnikiem, przy dylatacjach, 
– wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki mineralno-asfaltowej wg zatwierdzonej receptury, 
– ułożenie warstwy wiążącej na obiektach o projektowanej grubości - wg ST D-04.07.01, 
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– wykonanie badań i pomiarów, 
– uprzątnięcie terenu. 
W cenie jednostkowej mieszczą się, uzasadnione technologicznie ubytki i odpady, a także wszystkie inne 
roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i 
przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
– Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 

wydania przywoływanych dokumentów. 
– Wg ST D-04.07.01. 
– Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BRANŻA MOSTOWA 

M.13.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE I WYPOSAŻENIE 

M.13.01.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 

M.13.01.02. BARIERY OCHRONNE NA OBIEKTACH INŻYNIERYJNYCH 

CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z dostawą i montażem barier ochronnych na obiektach inżynieryjnych w ramach zadania 
"02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja 
Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostawą i montażem 
kompletnych barier ochronnych, w tym barieroporęczy, na drogowych obiektach inżynierskich.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Bariera ochronna – urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu zapobieżenia 
wyjechania pojazdu z korony drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku 
ruchu lub niedopuszczenie do powstania kolizji pojazdu z obiektem lub przeszkodami stałymi znajdującymi się 
w pobliżu jezdni. 
Bariero-poręcz – bariera ochronna nadbudowana stalowym pochwytem, zabezpieczająca równocześnie przed 
spadnięciem pieszych z krawędzi obiektu. 
Poziom powstrzymywania – wielkość określająca zdolność bariery do powstrzymania uderzającego w nią 
pojazdu, ustalana w testach zderzeniowych. 
Szerokość pracująca – wielkość określająca stopień deformacji bariery przy uderzeniu, ustalana w testach 
zderzeniowych. 
Poziom intensywności zderzenia – wielkość określająca jakim przeciążeniom poddane są osoby znajdujące 
się w pojeździe uderzającym o barierę ochronną, ustalana w testach zderzeniowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 
Należy stosować bariery, bariero-poręcze i balustrady posiadające ważne Aprobaty Techniczne, wydane przez 
IBDiM oraz posiadające certyfikat bezpieczeństwa CE. 

2.1. Bariery i barieroporęcze 
Przewidziano zastosowanie na obiektach typowych barier ochronnych typu SP-06M/1, klasy N2/W4/B 
(pomiędzy jezdnią, a chodnikiem dla pieszych) oraz typowych barieroporęczy mostowych sztywnych klasy 
H2/W2/B, montowanych na krawędzi obiektu lub pomiędzy jezdnią, a chodnikiem dla pieszych (w zależności od 
zaleceń dokumentacji projektowej). 
Zastosowane bariery posiadają słupki z podstawą, umożliwiające ich mocowanie do konstrukcji obiektu przez 
przykręcenie do kotew (dostarczanych w komplecie z barierą), osadzanych w kapach chodnikowych lub na 
kotwy wklejane lub rozporowe, osadzane w otworach wierconych w kapach. Bariery montowane w nasypie (nad 
przepustami, na odcinkach przejściowych przed i za obiektem) posiadają słupki bez podstaw, o większej 
długości, przewidziane do wbijania w grunt. 
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Dla elementów barier i bariero-poręczy stosuje się stale gatunków: 
– dla słupków i podstawy słupków stal S355 wg ST M.05.00.01, 
– dla rur gatunek S235 wg ST M.05.00.01, 
– dla pozostałych profili gatunek S235 wg ST M.05.00.01 
lub inne, wg specyfikacji producenta. 
Należy stosować kompletne rozwiązania systemowe składające się ze słupków, prowadnic, elementów 
dystansowych i przekładek, pochwytów, łączników, elementów odblaskowych, kotew do osadzenia w betonie. 
Dostarczane bariery są fabrycznie zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie, ewentualnie również 
powłokami malarskimi (zależnie od typu i modelu bariery oraz specyfikacji producenta). Grubość powłoki 

cynkowej nie powinna być mniejsza niż 120 m. 
Nie dopuszcza się przeróbek barier wykonywanych na budowie bez uzgodnienia z producentem. Ewentualna 
lokalna zmiana rozstawu słupków bariery w rejonie dylatacji musi być uzgodniona z producentem i 
wprowadzona w wytwórni, w ostateczności i tylko w przypadku niektórych typów barier, po uzgodnieniu z 
producentem można wprowadzić ją na budowie. 

2.2. Podlewki poziomujące 
W charakterze podlewki poziomującej przy montażu barier stosuje się zaprawy niskoskurczowej 
o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa względnie zaprawy na bazie żywic 
epoksydowych,  piasku kwarcowego i wypełniaczy mineralnych. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy. Roboty można wykonać przy użyciu  dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami. W szczególności ochronie podlegają fabrycznie wykonane 
powłoki antykorozyjne barier. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające 
wszystkie warunki, w jakich będą montowane bariery oraz bariero-poręcze. 

5.1. Montaż barier na kapach chodnikowych 
Montaż barier i bariero-poręczy na obiektach mostowych należy rozpocząć od wstawienia kotew słupków 
równocześnie z montażem zbrojenia odpowiednich części ustroju nośnego mostu (w przypadku obiektów 
nowoprojektowanych) bądź wytrasowania położenia, wywiercenia otworów i osadzenia kotew (w przypadku 
obiektów remontowanych). Kotwy te muszą być ustawione w przewidzianych w dokumentacji projektowej 
rozstawach i położeniu. Kotwy słupków należy zamocować tak, aby nie uległy przesunięciu w czasie 
betonowania. Bariery powinny być równoległe do krawędzi jezdni lub krawężnika. Słupki barier powinny być 
ustawione pionowo.  
Zakłady prowadnic barier dostosować do kierunku ruchu na przyległym pasie jezdni („z włosem”). Linia taśmy 
powinna być płynna, bez załamań i przerw. 
W przypadku stosowania na obiekcie i na dojazdach innych typów barier lub barier o różnej sztywności, przed i 
za obiektem należy zastosować odcinki przejściowe, umożliwiające płynną zmianę sztywności bariery. Na 
odcinkach przejściowych słupki bariery ochronnej należy wbić w podłoże (rozwiązanie typowe).  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Sprawdzeniu podlegają prawidłowość ustawienia i zamocowania barier lub barieroporęczy oraz prawidłowość 
ochrony antykorozyjnej. Dopuszczalna odchyłka od prawidłowego przebiegu bariery wynosi 1 cm na długości 8 
m. Sprawdzeniu podlega również rodzaj śrub i podkładek oraz wyposażenie w elementy odblaskowe. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m zamontowanej kompletnej bariery (barieroporęczy) ochronnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Odbiorom częściowym podlegają: 
– dostarczone na budowę elementy stalowe barier i bariero-poręczy, w tym ochrona antykorozyjna, 
– osadzenie i rozmieszczenie kotew stalowych (przed ich zabetonowaniem), 
– zmontowana bariera lub bariero-poręcz po jej osadzeniu w konstrukcji lub w gruncie i wykonaniu połączeń 

elementów, 
Odbiór końcowy powinien być potwierdzony odpowiednim protokołem lub wpisem do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonania bariery (barieroporęczy) obejmuje: 
– przygotowanie robót i ich wyznaczenie,  
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, w tym zakup i dostarczenie elementów barier, 
– osadzenie kotew w kapach chodnikowych lub konstrukcji obiektu w przypadku barier montowanych 

z zastosowaniem kotew osadzanych w betonie, 
– trasowanie położenia, wiercenie otworów i osadzenie kotew wklejanych lub rozporowych w przypadku 

barier montowanych w ten sposób, 
– montaż słupków przykręcanych na obiekcie, wykonanie podlewek poziomujących, 
– wbicie słupków w grunt w przypadku barier na nasypie,  
– ewentualne wykonanie zabiegów dodatkowych w przypadku niewystarczającej wysokości nasypu 

(obetonowanie słupków, wykonanie dodatkowych fundamentów pod bariery), 
– montaż prowadnic barier (barieroporęczy), montaż pochwytów barieroporęczy,  
– przeprowadzenie badań,  
– oczyszczenie terenu budowy po zakończeniu roboty, 
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-EN 1317-1:2010 Systemy ograniczające drogę. Część 1. Terminologia i ogólne kryteria metody 

badań. 
PN-EN 1317-2:2010 Systemy ograniczające drogę. Część 2. Klasy działania, kryteria przyjęcia badań 

zderzeniowych i metody badań barier ochronnych i balustrad. 
PN-EN 1317-3:2010 Systemy ograniczające drogę. Część 3. Klasy działania, kryteria przyjęcia badań 

zderzeniowych i metody badań poduszek zderzeniowych. 
PN-EN 1317-5+A2:2012 Systemy ograniczające drogę. Część 5. Wymagania w odniesieniu do wyrobów i 

ocena zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd. 

10.2. Inne przepisy 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– 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). 
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– Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych – GDDKiA, Warszawa, 
kwiecień 2010 (załącznik do Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
23.04.2010). 

– Katalog drogowych barier ochronnych – „Transprojekt Warszawa”, styczeń 1993. 
– Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002. 
– Karty techniczne i świadectwa zgodności producenta barier. 
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CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem i montażem balustrad z profili stalowych na obiektach inżynieryjnych w ramach 
zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja 
Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem, montażem i 
zabezpieczeniem antykorozyjnym balustrad z profili stalowych, montowanych na kapach chodnikowych, 
ściankach bocznych i czołowych oraz nad klatkami schodowymi obiektów inżynieryjnych. Specyfikacja nie 
obejmuje balustrad zintegrowanych ze stalowymi chodnikami służbowymi obiektów kolejowych oraz poręczy 
schodów skarpowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Balustrada – urządzenie bezpieczeństwa ruchu pieszych, montowane na krawędzi obiektu lub na schodach, 
zabezpieczające przed upadkiem z wysokości.  
Poręcz (pochwyt) – element balustrady, z reguły ją wieńczący, oddzielający coś lub służący do opierania się 
(np. przy wchodzeniu po schodach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Balustrady 
Przewidziano montaż balustrad stalowych wykonanych z rur lub kształtowników walcowanych, zgodnych 
z dokumentacją projektową oraz Katalogiem Detali Mostowych GDDKiA, z kompletnym zabezpieczeniem 

antykorozyjnym, składającym się z metalizacji Zn 150 m oraz powłok malarskich 200 m. Balustrady powinny 
być wykonane w wytwórni, z podziałem na elementy o długości dostosowanej do możliwości przewozowych. 
Wykonanie balustrady zgodnie z ST M.05.00.01. 
Metalizacja balustrady zgodnie z ST M.05.00.02. 
Zabezpieczenia antykorozyjne balustrady zgodnie z ST M.05.00.03. 

2.2. Materiały pomocnicze 
W charakterze podlewki poziomującej przy montażu balustrad stosuje się zaprawy niskoskurczowej 
o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa względnie zaprawy na bazie żywic 
epoksydowych,  piasku kwarcowego i wypełniaczy mineralnych. 
Do montażu balustrad przewidziano kotwy wklejane nierdzewne M12/180. Połączenie balustrad w strefach 
dylatacji śrubami M12 z nakrętkami i podkładkami.  

3. SPRZĘT 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami. W szczególności ochronie podlegają wykonane w wytwórni 
powłoki antykorozyjne. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające 
wszystkie warunki, w jakich będą montowane balustrady, w tym rysunki warsztatowe balustrad z podziałem na 
elementy wysyłkowe. 

5.1. Wykonanie i montaż balustrad 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje szczegółowe rysunki warsztatowe uwzględniające warunki 
geometryczne obiektu oraz podział na elementy wysyłkowe i uzgodni je z Inżynierem. Zasadnicze wymiary 
balustrady powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Balustrady powinny być wykonane w wytwórni 
konstrukcji stalowych z podziałem na elementy wysyłkowe o długości dostosowanej do możliwości 
przewozowych. 
Należy wykonać i zamocować balustradę wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Balustrady powinny być 

zabezpieczone antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe o grubości powłoki 150 m w wytwórni oraz 

powłokami malarskimi  o łącznej grubości warstw wynoszącej 200 m).  
Powłokę malarską balustrad stanowić będą następujące warstwy: 

– powłoka gruntująca 60 m – dwuskładnikowa farba na bazie żywicy epoksydowej, wysokocynowa 
(zawartość cynku powyżej 90%), 

– powłoka międzywarstwowa   80 m – dwuskładnikowa farba na bazie żywicy epoksydowej z miką żelaza i 
płatkami aluminium, 

– powłoka nawierzchniowa 60 m – dwuskładnikowa farba na bazie poliuretanu, zawierająca mikę żelaza 
(nałożyć na placu budowy).  

W wytwórni należy wykonać 2 pierwsze warstwy powłoki malarskiej. Na budowie, po zmontowaniu balustrady i 
wykonaniu połączeń montażowych, należy uzupełnić zabezpieczenie antykorozyjne w miejscach styków, a 
następnie  wykonać powłokę poliuretanową (warstwę nawierzchniową). 
Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania oraz warunki wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
zgodnie z ST M.05.00.02 i ST M.05.00.03. 
Do montażu balustrad stosuje się kotwy wklejane M12 ze stali nierdzewnej, osadzane w otworach wierconych 
w betonie kap. Słupki balustrad powinny być ustawiane pionowo. Do wyrównania podłoża należy użyć zaprawy 
niskoskurczowej lub zaprawy na bazie żywic epoksydowych. W miejscach dylatacji obiektu należy wykonać 
dylatacje pochwytu i przeciągu balustrady, zgodnie ze szczegółem pokazanym w dokumentacji projektowej. 
Połączenia śrubowe w stykach dylatacyjnych powinny być lekko skręcone by nie blokować możliwości 
przesuwu. Przed odkręcaniem śruby należy zabezpieczyć dodatkowymi nakrętkami kontrującymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Sprawdzeniu podlegają prawidłowość wykonania, ustawienia i zamocowania balustrad i poręczy oraz jakość 
zabezpieczenia antykorozyjnego. Dopuszczalna odchyłka od prawidłowego przebiegu poręczy wynosi 1,0 cm 
na długości 8,0 m.  
Zasady kontroli wykonania balustrad określono w ST M.05.00.01 jak dla konstrukcji stalowych. 
Zasady kontroli zabezpieczeń antykorozyjnych określają specyfikacje ST M.05.00.02 i ST M.05.00.03. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.13.01.03. BALUSTRADY Z PROFILI STALOWYCH NA OBIEKTACH INŻYNIERYJNYCH 

306 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kg wykonanej, zmontowanej i zabezpieczonej antykorozyjnie balustrady. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami niniejszej ST i zostaje potwierdzony odpowiednim protokołem lub wpisem do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonania balustrady obejmuje: 
– sporządzenie rysunków warsztatowych balustrad, 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie i dostarczenie elementów balustrady na miejsce wbudowania, 
– prace pomiarowe, 
– ustawienie, zmontowanie i wyregulowanie balustrady na obiekcie, wraz z mocowaniem, 
– osadzenie słupków na podlewce, 
– wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– oczyszczenie i uporządkowanie miejsca robót. 
Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej. Cena uwzględnia również wszystkie inne 
roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i 
przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
Wg ST M.05.00.01, ST M.05.00.02 i ST M.05.00.03. 

10.2. Inne przepisy 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– 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 Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002. 
– Karty techniczne i świadectwa zgodności producenta zakotwień wklejanych.   
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź ogólnej specyfikacji technicznej (OST) należy przez to rozumieć Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem i montażem zabezpieczeń przeciwporażeniowych na obiektach inżynieryjnych 
w ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: 
Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem, montażem 
i zabezpieczeniem osłon przeciwporażeniowych na wiaduktach usytuowanych nad liniami kolejowymi 
zelektryfikowanymi. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Ekran  przeciwporażeniowy – osłona umieszczona na krawędzi obiektu mostowego zlokalizowanego nad 
zelektryfikowaną linią kolejową (tramwajową), zabezpieczająca przed przypadkowym dotknięciem przewodów 
elektrycznych trakcji kolejowej (tramwajowej). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB część G – 
Wymagania ogólne. 

2.1. Materiały do wykonania ekranów przeciwporażeniowych 
Ekrany przeciwporażeniowe powinny być wykonane zgodnie z KDM z następujących materiałów: 

– rama – kątownik L40405 ze stali St3SX wg -PN-H-93401, 
– przesłona pełna – blacha o grubości 2 mm ze stali St3SX wg PN-H-84020, 
– przesłona ażurowa – siatka ogrodzeniowa pleciona z drutów stalowych średnicy co najmniej 4 mm, boki 

oczek siatki długości < 40 mm, 
– pręt mocujący przesłonę ażurową – pręt okrągły średnicy 8 mm ze stali St 3SX wg PN-H-84020, 
– śruby – M10/30-3,6-III wg PN-M-82101, 
– nakrętki – M10-4-III wg PN-M-82144, 
– podkładki sprężyste – 10,2 wg PN-M-82029. 

Ekrany przeciwporażeniowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie przez metalizację Zn 150 m oraz 

powłokami malarskimi o grubości łącznej 200 m.  
Wykonanie osłon zgodnie z ST M.05.00.01. 
Metalizacja osłon zgodnie z ST M.05.00.02. 
Zabezpieczenia antykorozyjne osłon zgodnie z ST M.05.00.03.  
Zabezpieczenie antykorozyjne osłon wykonać należy w wytwórni konstrukcji stalowych. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami. W szczególności ochronie podlegają wykonane w wytwórni 
powłoki antykorozyjne. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Osłony przeciwporażeniowe powinny być wykonane jako docelowy wyrób w zakładzie specjalistycznym. 
Montaż na budowie musi być wykonany z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów BHP. Osłony 
należy zamontować do barieroporęczy oraz balustrad za pomocą obejm i przekładek dystansowych zgodnie z 
Katalogiem Detali Mostowych GDDKiA. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Sprawdzeniu podlegają prawidłowość wykonania, ustawienia i zamocowania osłon przeciwporażeniowych oraz 
jakość zabezpieczenia antykorozyjnego.  
Zasady kontroli wykonania ekranów określono w ST M.05.00.01 jak dla konstrukcji stalowych. 
Zasady kontroli zabezpieczeń antykorozyjnych określają specyfikacje ST M.05.00.02 i ST M.05.00.03. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m długości zamontowanej osłony w planie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami niniejszej ST i zostaje potwierdzony odpowiednim protokołem lub wpisem do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie osłon w wytwórni wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i dostarczenie na budowę, 
– ustawienie i zamocowanie osłon,  
– wykonanie badań i pomiarów, 
– oczyszczenie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
Wg ST M.05.00.01, ST M.05.00.02 i ST M.05.00.03. 
BN-83/9317-56 Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Ogólne wymagania i badania 

10.2. Inne przepisy 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– 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 Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002. 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ułożeniem krawężników mostowych kamiennych na obiektach inżynieryjnych w ramach 
zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja 
Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: ułożeniem krawężników 
kamiennych kotwionych na pomostach drogowych obiektów inżynierskich. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Krawężniki mostowe 
Na obiekcie należy stosować krawężniki o wymiarach wynikających z dokumentacji projektowej, odmiany 
prostej. 

2.1.1. Szerokość i wysokość 
Dopuszczalne odchyłki od nominalnej całkowitej szerokości i wysokości krawężnika w pozycji leżącej, 
zmierzone zgodnie z PN-EN 13373, powinny odpowiadać wartościom w granicach odchyłek podanych w tablicy 
1. 
Tablica 1. Odchyłki od nominalnej całkowitej szerokości i wysokości 

Położenie Szerokość Wysokość 

  Klasa 2 

Oznaczenie znakiem  H2 

Pomiędzy dwoma powierzchniami ciosanymi ±10 mm ±20 mm 

Pomiędzy powierzchnią obrabianą a ciosaną ±5 mm ±10 mm 

Pomiędzy dwoma powierzchniami obrabianymi ±3 mm ±5 mm 

 

2.1.2. Powierzchnia skośna 
Dopuszczalne odchyłki na skosach krawężników z fazą zmierzone zgodnie z PN-EN 13373, powinny 
odpowiadać wartościom w granicach odchyłek podanych w tablicy 2. 
Tablica 2.Odchyłki od nominalnych wymiarów skosów 

 Klasa 2 

Oznaczenie znakiem D2 

Powierzchnie piłowane ±2 mm 
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Powierzchnie obrabiane ±5 mm 

2.1.3. Odchyłki powierzchni czołowych 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni czołowych krawężników prostych, zmierzone zgodnie z PN-EN 13373 
powinny odpowiadać wartościom w granicach odchyłek podanych w tablicy 3 
Tablica 3. Odchyłki powierzchni czołowych krawężników prostych piłowanych lub obrabianych 

Prostoliniowość krawędzi równoległych do powierzchni górnej ±3 mm 

Prostoliniowość krawędzi równoległych do powierzchni górnej, 3 mm od góry ±3 mm 

Prostopadłość pomiędzy powierzchniami górną i czołową, gdy tworzą one kąt 
prosty 

±7 mm 

Nierówności górnej powierzchni ±5 mm 

Prostopadłość pomiędzy powierzchnią górną i powierzchnią tylną ±5 mm 

2.1.4. Nierówności powierzchni 
Na powierzchni czołowej krawężników nie powinno być otworów montażowych. 
Dopuszczalne odchyłki wypukłości i wklęsłości na powierzchni, mierzone zgodnie z PN-EN 13373 powinny być 
zgodne z tablicą 4. 
Tablica 4 Odchyłki nierówności powierzchni czołowej 

Powierzchnia z drobną fakturą + 3 mm, -3 mm 

2.1.5. Odporność na zamrażanie/rozmrażanie 
Odporność kamienia na zamrażanie/ rozmrażanie należy wykonać wg EN 12371. Liczba cykli powinna wynosić 
56. Badanie wykonuje się w celu ustalenia wpływu cykli zamrażania/ odmrażania na właściwości użytkowe (EN 
12372 wytrzymałość na zginanie) 
Tablica 5 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie 

Wymaganie Odporne 
(≤20% zmiany wytrzymałości na zginanie) 

2.1.6. Wytrzymałość na zginanie 
Wytrzymałość na zginanie należy badać w odniesieniu do pojedynczych próbek zgodnie z EN 12372. Na 
obiektach należy zastosować krawężniki klasy 6 zgodnie z załącznikiem A (PN-EN 1343). 

2.2. Podlewka pod krawężniki 
Krawężniki należy układać na zaprawie niskoskurczowej o spoiwie cementowym, o wytrzymałości na ściskanie 
nie mniejszej niż 30 MPa lub na grysie lakierowanym żywicą syntetyczną, zgodnie z tym, co przewidziano w 
dokumentacji projektowej. Użyta zaprawa musi mieć Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDM. W przypadku 
stosowania podlewki z zaprawy niskoskurczowej należy zastosować kanaliki w podlewce krawężnika dla 
przepływu wody wypełnione geowłókniną filtracyjną, rozmieszczone w rozstawie co 1 m. Zarówno dreny z 
geowłókniny jak i podlewka z grysu lakierowanego żywicą powinny być połączone co 1 m z warstwą drenażową 
odwodnienia izolacji (dotyczy krawężnika wzdłuż osi odwodnienia). 

2.3. Wypełnienie spoin 
Do uszczelnienia styków krawężników z warstwą ścieralną należy stosować kit asfaltowo-kauczukowy 
stosowany na zimno, produkowany w profilowanych taśmach o odpowiedniej szerokości i grubości około 
10 mm. Materiał powinien charakteryzować się dużą elastycznością w szerokim zakresie temperatur (nie 
powinien stawać się kruchy w temperaturze do -30°C, a w podwyższonych temperaturach do +100°C, nie 
powinien spływać ze szczelin pionowych), powinien wykazywać bardzo dobrą przyczepność do uszczelnianych 
elementów (betonowych, kamiennych i bitumicznych) po odpowiednim zagruntowaniu powierzchni. Materiał 
powinien ponadto wykazywać odporność na roztwory soli mineralnych, kwasów i zasad organicznych oraz 
posiadać dobrą odporność na starzenie się w warunkach eksploatacji i niezmienną przyczepność do krawędzi 
szczelin. 
Do uszczelniania styków poprzecznych między krawężnikami należy stosować kit poliuretanowy, 
jednoskładnikowy, sieciujący pod wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzący do 
postaci elastycznej gumy. Powinien być odporny na działanie wody, rozcieńczonych soli, kwasów i zasad oraz 
paliw i smarów. Kit powinien zachowywać właściwości elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym 
ujemnych do -30°C) i wykazywać odporność na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.13.01.06. KRAWĘŻNIK MOSTOWY KAMIENNY 

314 

zastosowaniu odpowiednich środków gruntujących, zachowywać bardzo dobrą przyczepność do betonu 
i granitu.   
Materiały uszczelniające powinny posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDM. 

2.4. Kotwy 

Kotwy 16 mm o długości podanej w dokumentacji projektowej należy wykonać ze stali A-II lub A-IIIN, 
spełniającej wymagania ST M.03.00.01. Do wklejania kotew należy stosować klej na bazie żywic 
epoksydowych, posiadający Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDM. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów potrzebnych dla ułożenia krawężników powinny 
odbywać się w warunkach zapewniających zachowanie dobrego stanu technicznego. Krawężniki można 
przewozić dowolnymi środkami transportu. Należy je układać obok siebie, na drewnianych podkładach, 
długością w kierunku jazdy, a wysokością pionowo. Krawężniki mogą być przewożone tylko w jednej warstwie. 
W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem należy je do transportu 

zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej o grubości  5 cm. 
Materiały do uszczelniania spoin można przewozić dowolnymi środkami transportu, tak aby nie spowodować 
utraty ich właściwości. Składowanie materiałów w warunkach określonych przez producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Ustawienie krawężników 
Roboty związane z ustawieniem krawężników obejmują: 
– geodezyjne wyznaczenie położenia krawężnika, 
– ułożenie krawężników na podlewce przewidzianej w dokumentacji projektowej, 
– częściowe wypełnienie przerw między elementami zaprawą niskoskurczową (należy pozostawić wolną 

szczelinę o głębokości 20÷30 mm na uszczelnienie kitem poliuretanowym, 
– zabezpieczenie elementów krawężnika przed przesunięciem i uszkodzeniem. 
Krawężnik należy ustawiać na zaprawie niskoskurczowej lub grysie lakierowanym żywicą syntetyczną, zależnie 
od tego, co zostało przewidziane w dokumentacji projektowej. Rzędna krawężnika musi być zgodna z 
wynikającą z niwelety jezdni. Grubość podlewki pod krawężnikiem powinna być zgodna z dokumentacja 
projektową. Ustawienie krawężnika winno uwzględniać poprawki na trwałe ugięcie konstrukcji pod ciężarem 
nawierzchni. Szerokość spoin pomiędzy krawężnikami powinna wynosić około 5 mm. 

Przed ostatecznym ustawieniem krawężników należy w ich tylnych ściankach wywiercić otwory 15 mm, 
o długości 10 cm w ilości 2 szt./m w celu wklejenia kotew dla zespolenia krawężnika z betonem zabudowy 
chodnikowej. 

5.2. Uszczelnienie spoin 
Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny być czyste, twarde, wolne od zanieczyszczeń olejami, smarami, 
wolne od pyłu cementowego i innych nie związanych z podłożem elementów. Powierzchnie należy 
zagruntować, przed wypełnieniem szczeliny, środkiem zalecanym przez producenta. 
W celu uszczelnienia szczeliny między krawężnikiem i nawierzchnią należy taśmę z kitu nakleić na 
zagruntowaną powierzchnię styku, bezpośrednio przed układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni. Muszą być 
przy tym zachowane reżimy: odpowiednich warunków atmosferycznych (brak opadów i temperatura otoczenia 
powyżej +10°C) oraz czystości i suchości powierzchni styku. Pozostawienie odkrytej taśmy na dłużej niż 24 
godziny jest niedopuszczalne. 
Szczeliny pomiędzy krawężnikiem, a kapą chodnikową wypełnić gotową masą bitumiczną zgodnie 
z zaleceniami producenta. 
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Szczeliny, między sąsiadującymi elementami krawężników, powinny być oczyszczone, osuszone 
i zagruntowane, następnie należy je wypełnić masą uszczelniającą za pomocą pistoletów automatycznych. 
Uszczelnień tych dokonuje się przed ułożeniem warstwy ścieralnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
W zakres kontroli wchodzi: 
– sprawdzenie cech zewnętrznych, 
– badania laboratoryjne, 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika i uszczelnienia spoin. 

6.1. Sprawdzenie cech zewnętrznych 
Sprawdzenie obejmuje: 
– oględziny zewnętrzne wg PN-B-11215, 

– dopuszczalne odchyłki wymiarowe wysokość  0,5 cm, 

szerokość  0,3 cm, 
– sprawdzenie równości powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami normy PN-B-11213, 
– sprawdzenie kątów – wg  normy jw., 
– sprawdzenie szczerb i uszkodzeń – wg  normy jw., 
– wizualne sprawdzenie faktury. 
Próbki krawężników do badań cech zewnętrznych należy pobrać wg PN-N-03010. 

6.2. Badania laboratoryjne 
Powinny być przeprowadzone następujące badania laboratoryjne: 
a) badanie wytrzymałości skały, z której zostały wyprodukowane krawężniki wg PN-EN 1926 (badanie 

przeprowadza i wyniki dostarcza wytwórnia), 
b) badanie nasiąkliwości wg PN-EN 13755, 
c) badanie odporności na zamrażanie wg PN-EN 12371, 
d) badanie ścieralności na tarczy Boehme’go wg PN-EN 14157, 
e) badanie wytrzymałości na uderzenie wg  PN-B-04115, 
f) badanie wytrzymałości na ściskanie materiału podlewki pod krawężnik wg PN-EN 206-1. 
Próbki materiału kamiennego do badań należy pobierać wg PN-B-06720. 

6.3. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika 
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika obejmuje: 
– wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej, 
– sprawdzenie łatą długości 4,0 m prostoliniowości ułożenia, 
– ocenę prawidłowości wykonania drenów wg ST M.09.00.02, 
– wizualne sprawdzenie szczelności spoin.  
Tolerancje ułożenia krawężnika: 
– odchyłka spadku niwelety nie powinna być większa niż 0,2% od projektowanej, 
– odchylenie w planie mierzone łatą o długości 4,0 m nie powinno być większe niż 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m krawężnika ustawionego na obiekcie zgodnie z dokumentacją projektową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na 
podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca 
wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 
Odbiór ostateczny obejmuje sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika na podstawie badań podanych w 
p.  6.3 niniejszej ST. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonania robót obejmuje: 
– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
– wyznaczenie linii prowadzącej, 
– wykonanie podłoża, 
– wykonanie kanalików w podlewce z wypełnieniem ich geowłókniną, 
– wywiercenie otworów i wklejenie kotew, 
– ustawienie krawężnika na podlewkach z zaprawy niskoskurczowej lub podbudowie z kruszywa otoczonego 

żywicą, 
– wypełnienie spoin, wykonanie uszczelnień, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– oczyszczenie miejsca robót. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również ubytki i odpady, a także wszystkie inne roboty nie wymienione, 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji 
projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne. Krawężniki, uliczne, drogowe i mostowe. 
PN-EN 1926:2007 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie jednoosiowej wytrzymałości na 

ściskanie. 
PN-EN 13755:2008 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 

atmosferycznym.  
PN-EN 12371:2010 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczenie odporności na ścieranie.  
PN-B-04115:1967 Materiały kamienne. Oznaczenia wytrzymałości kamienia na uderzenie. 
PN-B-11215:1998 Materiały kamienne. Metody pomiaru cech geometrycznych i właściwości fizycznych 

wyrobów z kamienia. 
PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-B-06720:1985 Pobieranie próbek materiałów kamiennych zwięzłych.  
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– 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 Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002. 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem ekranów akustycznych typu zielona ściana na obiektach inżynieryjnych w 
ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: 
Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
– wykonaniem i montażem ekranów z paneli dźwiękochłonnych typu „Zielona Ściana” na palach CFA (pale 

CFA wg M.02.03.03), 
– wykonaniem belek podwalinowych, stanowiących jednocześnie pierwszy panel ekranu akustycznego. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Ekran akustyczny - naturalna lub sztuczna przeszkoda na drodze rozprzestrzeniania się dźwięku od źródła do 
odbiorcy, powodująca zmniejszenie jego poziomu. W szczególności, ekrany akustyczne w formie parkanów, 
murów i tym podobnych konstrukcji stosowane są do ochrony ludzi i obiektów przed nadmiernym hałasem.  
Ekran akustyczny dźwiękochłonny - ekran, którego powierzchnia zwrócona w kierunku źródła hałasu ma 
właściwości dźwiękochłonne. 
Elementy dźwiękochłonne - płyty (np. z wełny mineralnej) zabezpieczone przed wpływem warunków 
atmosferycznych lub ściany (np. z pustaków), przymocowane do ściany betonowej od strony źródła hałasu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Panele dźwiękochłonne typ „Zielona Ściana" 
Panel do ekranu przeciwhałasowego musi charakteryzować możliwością pokrycia ściany pnącą roślinnością, 
która powiększa dźwiękochłonność i jego estetykę. Ponadto panele powinny charakteryzować się 
następującymi właściwościami: 
– odporności na przeniesienie obciążenia od parcia wiatru, 
– odporności na obciążenia dynamiczne (związane z odśnieżaniem, dla prędkości pługu 50km/h), 
– odporność na uderzenie kamieni. 
Wysokość wypełnienia panelami ekranu akustycznego powinna sięgać górnej krawędzi słupa (z wyjątkiem 
miejsc skokowej zmiany wysokości ekranu akustycznego). 
Do budowy ekranów użyte zostaną materiały spełniające cechy trudno zapalności. Klasa reakcji na ogień co 
najmniej D-s1 d) lub ewentualnie klasa C, bez względu na dodatkową klasę wydzielania dymu (zgodnie z 
normą PN-EN 13501 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku Część 1: Klasyfikacja 
na podstawie wyników badań reakcji na ogień oraz Tabela 1 załącznika 3 do Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
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Panel powinien być wykonany z następujących elementów:  
– z ramy zewnętrznej z kształtowników stalowych o przekroju dostosowanym do obciążeń, 
– z kraty ze stali zbrojeniowej okrąglej średnicy 8 mm i wymiarach oczek max 200 x 200 mm spawana w 

osłonie z mieszaniny argonu i dwutlenku węgla, 
– z zewnętrznej okładziny zabezpieczającej np. siatka ochronna z polietylenu HD, 
– z wełny mineralnej ze ściśle sprasowaną warstwą zewnętrzną o gęstości l 10-175 kg/ml, 
– z łączników - nity i śruby za stali nierdzewnej np. OHIBN9 
Wszystkie elementy stalowe muszą być zabezpieczone poprzez ocynkowanie wg M.05.00.02. oraz wykonanie 
powłok malarskich wg M.05.00.03. Zabezpieczenia antykorozyjnego nie wykonuje się na zabetonowywanym 
odcinku słupa stalowego. 
Izolacyjność przeciwdźwiękowa ekranu nie powinna być mniejsza niż - Rwmin = 35 dB(A). 
Wszystkie elementy powinny posiadać aktualną aprobatę IBDiM. 

2.2. Stal kształtowa  
Słupy stalowe na konstrukcję słupków ekranów dźwiękochłonnych w rozstawie zgodnym z dokumentacją 
projektową. Typ kształtowników stalowych słupów dostosowany do wysokości ekranów akustycznych oraz do 
wymagań producenta. Wszystkie elementy stalowe muszą być zabezpieczone poprzez ocynkowanie wg 
M.05.00.02. oraz wykonanie powłok malarskich wg M.05.00.03.  

2.3. Beton i jego składniki 
– podwaliny (belki cokołowe) - prefabrykowane belki podwalinowe z betonu klasy C30/37 W8 wg 

M.04.01.01., zbrojone stalą wg M.03.00.01. (wymaga się uszczelki pomiędzy podwaliną i pierwszym 
segmentem ekranu), podwaliny zabezpieczyć zgodnie z M.04.03.01. 

– fundamenty palowe - wykonanie fundamentów palowych CFA wg M.02.03.03. 

2.4. Roślinność ozdobna  
Wykonane ekrany akustyczne należy obsadzić zielenią ozdobną (gatunki: Hetera, Polygonum aubertii. Lonicera 
haekrottii, Celastus, Clematis, Parthenccissus lricuspidata.) 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Panele powinny być przewożone i przechowywane wyłącznie w pozycji pionowej. Elementy w czasie transportu 
i przechowywania należy zabezpieczyć przed utratą stateczności za pomocą stosownych zabezpieczeń. Panele 
przewozi się w pakietach zawierających nie więcej niż 5 paneli. Wszystkie panele w pakiecie powinny być 
połączone za pomocą obejm lub desek zbitych gwoździami. 
Na każdym pakiecie powinna być etykieta zawierająca następujące dane: 
– nazwę i adres producenta, 
– oznaczenie, 
– data produkcji, 
– ilość paneli w pakiecie, 
– numer Aprobaty Technicznej, 
 Załadunek i wyładunek pakietów powinien odbywać się za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt 
kleszczowy, widłowy lub chwytakowy względnie ręcznie przy przewożeniu luzem. Elementy transportowane 
luzem należy układać równolegle do kierunku jazdy, ściśle jedne obok drugich, W jednakowej liczbie warstw. 
Załadunek, transport i wyładunek nie może powodować uszkodzenia zabezpieczeń antykorozyjnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program 
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty wraz z 
szczegółowym Projektem Warsztatowym wykonania i montażu ekranów akustycznych. 
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Fundament ekranów stanowią pale CFA wg M.02.03.03. Pale wykonywane będą w dwóch etapach. W 
pierwszym etapie zostaną wykonane pale żelbetowe do rzędnej poniżej projektowanego poziomu terenu w 
miejscu pala. Po osadzeniu słupa z kształtownika  stalowego, w drugim etapie zostanie dobetonowana głowica 
pala, do rzędnej odpowiadającej projektowanemu poziomowi terenu w danej lokacie. 
Słup ekranu osadzony na palu, na poziomie wykonanym w pierwszym etapie betonowania. Stabilizacja słupa z 
wykorzystaniem kosza zbrojeniowego pala. Następnie, po osadzeniu słupa, dobetonowanie głowicy pala 
(zmienna wysokość głowicy w zależności od wysokości projektowanego ekranu akustycznego – zgodnie z 
dokumentacją projektową). 
Panele mocowane są do stalowej konstrukcji wsporczej. Panele powinny być wyposażone w cylindryczne 
gumowe uszczelki umieszczone z boku aluminiowego panelu, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu między 
stalowym słupkiem i jednocześnie aby zagwarantować hermetyczne zamknięcie ekranu akustycznego. 
Montaż słupów w głowicach oraz elementów wypełnienia należy wykonywać przy użyciu żurawia 
wyposażonego w chwytak samozaciskowy. 
Konstrukcję stalową należy odpowiednio zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z opisem w p. 2 niniejszej 
specyfikacji. Doboru zestawu pokryć malarskich dokonuje Wykonawca. Przedłożony przez Wykonawcę dobór 
zestawu malarskiego podlega akceptacji przez Inżyniera. Zastosowane farby muszą odpowiadać poniżej 
podanym warunkom i mieć Aprobatę Techniczną IBDiM lub inny dokument umożliwiający jego zastosowanie 
oraz atest producenta. Metalizację elementów stalowych należy wykonać zgodnie z STWiORB M.05.00.02. 
Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów ekranu w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej: 
– rzędnych wierzchu ściany ± 20 mm, 
– rzędnych spodu ± 50 mm, 
– przekroju poprzecznym ± 20 mm, 
– odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej długości, 
– zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub założonego szablonu) nie więcej 

niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni muru. 
Przy ekranach, w miejscach wskazanych w dokumentacji, należy wykonać humusowanie pasów gruntu. 
Po wykonaniu montażu grunt wzdłuż ekranu należy wymienić na podłoże dla pnączy. Do nasadzeń stosować 
pnącza: 
– Hedera, 
– Polygonum aubertii, 
– Lonicera hackrottii, 
– Celastus, 
– Clematis, 
– Parthenccissus tricuspidata, 
Pnącza stanowią grupę krzewów ozdobnych wspinających się po podporach przy pomocy pędów, wąsów 
czepnych lub liści. Pnącza należy sadzić: 
– co najmniej 50cm od podstawy ekranów, 
– 5-10cm głębiej niż rosły dotychczas,  
– w dołach o wymiarach 50x50×50cm wypełnionych żyzną glebą lub w donicach prefabrykowanych. 
– pnącza nasadzać w ilości 1 sadzonki na 0.5 mb ekranu. Powierzchnie ziemi po nasadzeniach należy 

ściółkować min 15 cm warstwą kory. 
Wykonawca zobowiązany jest pielęgnować nasadzenia przez okres gwarancji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami postawionymi w STWiORB, jest zobowiązany do wykonywania na 
własny koszt badań i kontroli robót. Pomiary badania i kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i 
z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymaganej jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w 
STWiORB lub nie poleci tego inaczej Inżynier. 

6.1. Kontrola materiałów 
Sprawdzenie Każdej partii materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio lub pośrednio na podstawie zapisów 
w Dzienniku Budowy, deklaracji zgodności, lub innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. powołanymi normami i wymaganiami podanymi w p.2 
niniejszej Specyfikacji.  
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– kontrola wykonania fundamentów palowych zgodnie z STWiORB M.02.03.03., 
– kontrola belek podwalinowych. 

6.2. Kontrola wykonania montażu  
Należy sprawdzić prawidłowość mocowania poszczególnych elementów ekranów z Projektem Warsztatowym 
wykonania i montażu. 

6.3. Kontrola zabezpieczeń antykorozyjnych 
Sprawdza się wizualnie wygląd zewnętrzny powłoki, a także grubość powłoki zgodnie z STWiORB M.05.00.02. i  
M.05.00.03. Pomiar należy wykonać w co najmniej 20 punktach losowo wybranych elementów stalowych 
konstrukcji ekranów. 

6.4. Kontrola usytuowania i rzędnych wysokościowych 
Kontrolę należy przeprowadzić na podstawie powykonawczego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego 
wykonanego przez Wykonawcę.  

6.5. Sprawdzenie zastosowania właściwych pnączy i gruntu oraz prawidłowego wykonania nasadzeń.  
Sprawdzenie należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 5 niniejszej STWÍORB. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest sztuka (szt.) wykonania belek podwalinowych ze wszystkimi robotami 
towarzyszącymi. 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) zamontowanego wypełnienia ekranu z wszystkimi robotami 
towarzyszącymi. 
Jednostką obmiarową jest sztuka (szt.) montażu słupa z wszystkimi robotami towarzyszącymi. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 
Odbiorowi przez Inżyniera podlegają: 
– materiały zastosowane do budowy ekranów akustycznych, 
– materiały stalowe, 
– materiały betonowe, 
– zabezpieczenie antykorozyjne słupków. 
– odbiór końcowy po zamontowaniu paneli ekranów. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa obejmuje w szczególności: 
– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
– wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót, 
– zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
– koszt wykonania Projektu Warsztatowego wykonania i montażu ekranów akustycznych, 
– wykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, 
– wykonanie belek podwalinowych, 
– wykonanie warsztatowe elementów stalowych z cynkowaniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym, 
– wykonanie i montaż paneli i płyt ekranów, 
– wymiana gruntu wzdłuż ekranu na podłoże dla pnączy (wykonanie rowu i ściółkowanie), 
– zahumusowanie pasów przy ekranach, 
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– wypełnienie dołu żyzna glebą, 
– nasadzenie pnączy i ich pielęgnacja, 
– wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do 

wykonania lub zabezpieczenia Robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie 
lub pod obiektem,  

– wykonanie badań i pomiarów, 
– oczyszczenie terenu Robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas 

drogowy, 
– oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy  
PN-EN 14064-1:2012 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) w 

postaci niezwiązanej formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów w 
postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem 

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 
plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 

PN-H-92126:1984 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane 
PN-H-92325:1976 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana 
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne dostawy -- 

Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego 
PN-EN 1666:2002 Nakrętki sześciokątne z kołnierzem stożkowym, samozabezpieczające (z wkładką 

niemetalową), z gwintem metrycznym drobnozwojnym 
BN-B7/6755-06 Welon z włókien szklanych. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-EN 1991-1-4:2008:  Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne – 

Oddziaływania wiatru. 
PN-EN 1997-2:2009:  Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego 
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (Zmiana A1)  
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie  
PN-ISO 6935-1/AK:1998  Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w 

kraju  
PN-EN ISO 15630-1:2011   Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 1: Pręty, walcówka i 

drut do zbrojenia betonu.  
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane  
PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w 

kraju  
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju  
PN-EN 1536:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone.  
PN-EN 12620 :2004  Kruszywa do betonu  
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

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

PN-EN 197-1: 2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  

PN-EN 197-2: 2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności  
PN-EN 206:2014-04  Beton  – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 196-2:2013-11  Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 197-1:2012   Cement – część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
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PN-EN-ISO 14688-2:2006/A1:2014-02 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar. Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 2: 
Zasady klasyfikowania. 

PN-EN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania.  
PN-EN 998-1:2012  Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

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

PN-EN 10025-1:2007  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 1: Ogólne warunki 
techniczne dostawy. 

PN-EN ISO 2560:2010  Materiały dodatkowe do spawania – Elektrody otulone do ręcznego spawania 
łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja.    

PN-EN ISO 1101:2013-07  PN-EN ISO 1101:2013-07 Tolerancje geometryczne – Tolerancje kształtu, kierunku 
położenia i bicia. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Tolerancje 
geometryczne – Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia. 

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.   
PN-EN ISO 16120-1:2011 Walcówka i pręty do zbrojenia betonu. 

10.2. Inne dokumenty  
Katalog przeciwhałasowych ekranów urbanistycznych, ITB, 1990  
"Warunki techniczne", „Arkady”, 1989  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BRANŻA MOSTOWA 

M.13.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE I WYPOSAŻENIE 

M.13.02.00. ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

M.13.02.04. RURY OSŁONOWE DLA URZĄDZEŃ OBCYCH 

CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.13.02.04. RURY OSŁONOWE DLA URZĄDZEŃ OBCYCH 

  325 

1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ułożeniem rur osłonowych dla urządzeń obcych na obiektach inżynieryjnych w ramach 
zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja 
Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostarczeniem na budowę i 
ułożeniem na obiektach inżynieryjnych rur osłonowych dla przeprowadzenia urządzeń obcych: 
– przepustów kablowych w kapach chodnikowych lub w korytach balastowych obiektów, 
– rur osłonowych w miejscach przejść kolektorów odwodnienia przez poprzecznice i ścianki żwirowe 

obiektów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 
Rury ochronne w kapach wykonane zostaną z PEHD, ewentualnie jako stalowe tam, gdzie dokumentacja 
projektowa tego wymaga. Rury dla przeprowadzenia kolektorów odwodnienia stalowe, z PEHD lub poliestrowo-
szklane. Średnice rur zgodne z dokumentacją projektową. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera.  

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi, 
dopuszczonymi do ruchu środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Rury należy osadzać w konstrukcji kap chodnikowych wg szczegółów podanych na rysunku przekroju 
poprzecznego. Należy sprawdzić zabezpieczenie (mocowanie) rur na czas betonowania kap chodnikowych. 
Rury w najniższym położeniu wymagają sączka odprowadzającego wodę.  
Rury ochronne dla kolektorów odwodnienia należy osadzić w poprzecznicach i ściankach żwirowych obiektów. 
Rozmieszczenie i średnice rur zgodne z dokumentacją projektową. Zbrojenie elementów kolidujące z 
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osadzanymi rurami należy rozsunąć, ewentualnie w miejscu kolizji wyciąć, zastępując wymianami o 
równoważnym polu przekroju. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z osadzeniem rur osłonowych należy 
do Wykonawcy. 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. 
Należy sprawdzić jakość materiałów dostarczonych na plac budowy, osadzenie, uszczelnienie i zabezpieczenie 
rur na czas betonowania. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m ułożonej rury osłonowej zgodnej z dokumentacją projektową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Odbiorowi podlegają: 
– roboty ulegające zakryciu (uszczelnienie i zamocowanie przed wypłynięciem w trakcie betonowania), 
– roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy). 
Podstawą odbioru robót ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy 
wykonania robót określonego rodzaju, zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami zawartymi w ST oraz 
wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót. 
Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w dzienniku budowy zakończenia 
wszystkich robót związanych z osadzeniem rur i spełnienia wymagań określonych w dokumentacji projektowej, 
ST oraz innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– dostarczenie materiałów do ułożenia rur, 
– wytyczenie ich przebiegu,  
– ułożenie wraz z uszczelnieniem (mufy w obrębie dylatacji), 
– zamknięcie nieużywanych  kanałów kablowych w obrębie dylatacji, 
– zamontowanie rur w konstrukcji żelbetowej, 
– wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych, niezbędnych do 

wykonania robót, 
– zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska, 
– wykonanie badań, 
– uporządkowanie miejsca robót. 
Cena uwzględnia odpady i materiały pomocnicze, a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są 
niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji 
projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 
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PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen PE. Część 2. Rury. 

10.2. Inne przepisy 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
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CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z umocnieniem stożków przyczółków i skarp przy obiektach inżynieryjnych w ramach zadania 
"02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja 
Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem stożków 
przyczółków i skarp przy obiektach inżynieryjnych i obejmują: 
– wykonanie umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem, 
– wykonanie umocnienia skarp drobno lub średniowymiarowymi elementami betonowymi lub kostką 

kamienną wraz z wykonaniem betonowych podwalin umocnień wykonywanych na mokro. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 
Do wykonania umocnień stosuje się  

– betonowe płyty ażurowe 406010 cm, 

– kostka brukowa kamienna 2020 cm, 

– obrzeża 830 cm z betonu wibroprasowanego, 
– beton B30 (C25/30) W8 F150 oraz B20 (C16/20) zgodnie z ST M.04.01.01 i ST M.04.01.02, 
– zaprawę cementową wodoszczelna do spoinowania, 
– kruszywo naturalne (pospółkę), 
– humus, nasiona traw. 

2.1. Betonowe płyty ażurowe  

Płyty betonowe ażurowe o wymiarach 406010 cm powinny spełniać wymagania norm BN-80/6775-03/01 
oraz BN-80/6775-03/02. 
Beton płyty ażurowej powinien spełniać następujące wymagania: 
– klasa betonu B30, 
– nasiąkliwość betonu nie większa niż 5%, 
– stopień wodoszczelności W6, 
– stopień mrozoodporności F100, 
– ścieralność na tarczy Boehme’go nie większa niż 3,5 mm wg PN-EN 14157. 
 

2.2. Obrzeże betonowe wibroprasowane  
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Obrzeża betonowe o wymiarach 830100 cm, gatunku pierwszego powinny być wykonane z betonu 
wibroprasowanego klasy B30 i spełniać warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04. 
Każda dostarczona na budowę partia obrzeży betonowych powinna posiadać atest producenta. 

Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością  5% oraz 

mrozoodpornością  F100 i wodoszczelnością W6, zgodnie z normą PN-EN 206-1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży wynoszą: 

– na długości   8 mm, 

– na szerokości i wysokości   3 mm. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży wynoszą: 
– wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2 mm, 
– szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) są 

niedopuszczalne. 

2.3. Kostka kamienna 
Do wykonania umocnień stożków nasypów i skarp należy użyć kostki kamiennej rzędowej wg PN-B-11100 
o wysokości zgodnej z dokumentacją projektową. Surowcem do wyrobu kostki są skały magmowe, osadowe i 
przeobrażone. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe zestawiono w tablicy 1. 

Tab. 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej. 

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe 
Wymagania 

Klasa 1 Badanie wg 

1. Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, MPa, 
nie mniej niż 

160 PN-EN 1926 

2. Ścieralność na tarczy Boehme’go w centymetrach, nie więcej niż 0,2 PN-EN 14157 

3. Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), liczba uderzeń, nie mniej 
niż 

12 PN-B-04115 

4. Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 PN-EN 13755 

5. Odporność na zamrażanie nie bada się PN-EN 12371 

 
Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń. Pozostałe krawędzie 
mogą mieć uszkodzenia o długości nie większej niż połowa wysokości kostki. Suma długości wszystkich 
uszkodzeń krawędzi nie powinna przekraczać wymiaru wysokości kostki. Szerokość lub głębokość uszkodzenia 
krawędzi lub naroży nie powinna być większa od 0,6 cm. Kostka rzędowa powinna mieć kształt zbliżony do 
prostopadłościanu, o równoległych powierzchniach dolnej i górnej. Cała bryła kostki powinna mieścić się w 
prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni górnej  jako podstawie. Wymiary kostki rzędowej oraz 
dopuszczalne odchyłki (wg normy PN-EN 12371) zestawiono w tabeli 2.  

Tab. 2. Wymiary kostki rzędowej oraz dopuszczalne odchyłki. 

Lp. Cechy geometryczne 
Wielkość (cm) Dopuszczalna 

odchyłka 
dla gatunku 1 12 14 16 18 

1. Wymiar a (szerokość górnej płaszczyzny) 12 14 16 18 0,5 cm 

2. Wymiar b (długość górnej płaszczyzny) 12÷24 14÷28 16÷32 18÷36 – 

3. Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do 
górnej (czoła), nie mniej niż 

– – – – 0,8 

4. Nierówności powierzchni górnej (czoła), nie 
więcej niż 

– – – – 0.5 cm 

5. Pęknięcia kostki – – – – niedopuszczalne 

2.4. Humus i nasiona traw 
Do humusowania skarp oraz wypełnienia otworów płyty betonowej ażurowej należy użyć ziemię urodzajną 
zdjętą z pasa robót ziemnych i składowaną zgodnie z ST  dotyczącą zdjęcia warstwy humusu.  
Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju gleby i stopnia jej 
zawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego specjalne mieszanki traw niskich, wieloletnich, nie wymagających 
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koszenia. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, 
wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
odpowiedniego do danej kategorii robót, zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi, 
dopuszczonymi do ruchu środkami transportu. Sposób transportu powinien wykluczać ryzyko uszkodzeń 
przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Przygotowanie podłoża 
Przed wykonaniem umocnienia stożka należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu. Badanie   wskaźnika 
zagęszczenia należy wykonywać co najmniej 3 razy na 500 m3 objętości zasypki, lecz nie rzadziej niż 3 razy dla 

każdej podpory. Wskaźnik zagęszczenia stożka pod umocnienie z prefabrykatów powinien wynosić Is  0,97 wg 

Proctora, pod umocnienie kostką kamienną Is  1,00.  Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie 
warstwy nie jest wystarczające, to wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile 
Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Rzędne wykonanych nasypów i ich spadki powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z uwzględnieniem 
grubości warstw projektowanych umocnień. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych rzędnych nie powinny 

przekraczać 2 cm. Odchylenia od założonego spadku nie powinny przekraczać 5%. Nierówność powierzchni 

wykonanego stożka (wybrzuszenia i wklęśnięcia) mierzona łatą długości 4 m nie powinna przekraczać 1 cm. 

5.2. Umocnienie stożków przyczółków i skarp kostką kamienną 
Wykonanie umocnień należy poprzedzić wykonaniem podwalin z betonu B30 (C25/30) W8 F150 o wymiarach 
zgodnych z dokumentacją projektową, u podnóża umacnianej skarpy. Podłoże, na którym układane będzie 

umocnienie powinno być zagęszczone do wskaźnika IS  1,00. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć 
podbudowę z betonu B20 (C16/20) o grubości 15 cm. Kostka układana będzie na niezwiązanej warstwie 
podbudowy (wtapiana w beton) – z tego względu podbudowę należy wykonywać sukcesywnie, w miarę postępu 
prac brukarskich. Układanie kostki należy wykonać „pod sznur" naciągnięty na palikach. Sznur powinien być 

wzniesiony 24 cm nad projektowany poziom powierzchni, który osiąga się przez ubicie ułożonej kostki. 
Układanie umocnienia zaczyna się od podstawy skarpy –  od wcześniej wykonanych oporników betonowych.  
Kostkę na podbudowie betonowej można układać bez ochrony przed mrozem jeżeli temperatura otoczenia 
wynosi min 5°C. Nie należy układać kostki przy temperaturze 0°C lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura 
utrzymuje się w granicach 0÷5°C, a w nocy można spodziewać się przymrozków, ułożoną kostkę należy 
zabezpieczyć przez przykrycie matami. 
Szerokość spoin układanego umocnienia powinna być jak najmniejsza (do 1.0 cm). Wiązania spoin 
w sąsiednich rzędach powinny się mijać o ½ szerokości kostki. 
Kostkę należy ubijać dwukrotnie. Pierwsze, mocne ubicie, powinno nastąpić przed zalaniem spoin zaprawą i 
spowodować obniżenie kostek do założonego profilu. Drugie, lekkie ubicie, następuje po zalaniu spoin i 
koryguje powstałe uprzednio nierówności. Po ułożeniu i ubiciu kostki brukowej przeprowadza się spoinowanie 
umocnienia przez zalanie szczelin zaprawą cementową 1:2 wodoszczelną.  
Umocnienia skarp na stykach ze skarpą nieumocnioną lub umocnioną płytą ażurową należy zamknąć 

obrzeżem betonowym. Obrzeża o wymiarach 830100 cm należy ustawiać w uprzednio wykonanym korycie 
na ławie betonowej z betonu B20 o grubości min. 15 cm. Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna 
przekraczać 0,5 cm. Przed zalaniem spoin zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą.  
Wykonane umocnienie należy pielęgnować przez okres co najmniej 7 dni utrzymując spoiny w stanie 
wilgotnym. 

5.3. Wykonanie umocnień z elementów betonowych i kostki kamiennej 
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Wykonanie umocnień należy poprzedzić wykonaniem podwalin z betonu B30 (C25/30) W8 F150 o wymiarach 
zgodnych z dokumentacją projektową, u podnóża umacnianej skarpy, a następnie wykonać podsypkę z 
kruszywa naturalnego – pospółki –o grubości zgodnej z dokumentacją projektową (15 cm). Górna powierzchnia 
podsypki powinna być wyprofilowana do wymaganej rzędnej i pochylenia skarp zgodnie z dokumentacją 
projektową. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97. 
Umocnienie elementami betonowymi ażurowymi należy rozpocząć od dołu skarpy, opierając pierwsze elementy 
na wcześniej wykonanej podwalinie betonowej. Szerokość spoin pomiędzy układanymi elementami nie powinna 
być większa niż 10 mm. Elementy umocnień układa się około 1,0 cm wyżej od projektowanych rzędnych 
powierzchni, ponieważ w procesie ubijania podsypka zagęszcza się, a nawierzchnia nieznacznie osiada.  
Elementy po ułożeniu należy dobić tarankiem, najlepiej drewnianym, o wadze 10÷12 kg. Elementy pęknięte lub 
uszkodzone powinny być wymienione na nowe. 
Spoiny pomiędzy elementami oraz otwory płyt powinny być wypełnione żwirem lub humusem. W przypadku 
wypełnienia humusem dodaje się do niego nasiona traw niskich wieloletnich bądź wykonuje późniejszy 
hydroobsiew. Po wypełnieniu spoin oraz otworów płyt należy dokładnie oczyścić nawierzchnię z wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Powierzchnia umocnienia powinna być równa i bez pofałdowań. W wykonanym umocnieniu nie mogą 
występować elementy popękane. Warstwa umocnienia powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości, w przypadku umocnienia półek skarp mniejszą grubość kostki kamiennej kompensuje dodatkowa 
podsypka z miału kamiennego. 
Umocnienia skarp na stykach ze skarpą umocnioną przez humusowanie z obsianiem lub nieumocnioną należy 

zamknąć obrzeżem betonowym. Obrzeża o wymiarach 830100 cm należy ustawiać w uprzednio wykonanym 
korycie na ławie betonowej z betonu B20 o grubości min. 5 cm. Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna 
przekraczać 0,5 cm. Przed zalaniem spoin zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
pielęgnowane wodą. 

5.4. Humusowanie i obsianie trawą 
Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skarpy ziemią urodzajną warstwą grubości 15 cm. Dla lepszego 
powiązania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy należy naciąć w niej poziomo lub pod 

kątem 30÷45 niewielkie rowki (bruzdy) w odstępach co 0,51,0 m i głębokości 1520 cm. Humusowanie 
powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy, prowadzone w dół i przedłużone poza krawędź korony 

nasypu i podnóże skarpy na szerokość 1520 cm oraz odpowiednio zagęszczone przez ubicie ręczne lub 
mechaniczne. Obsianie powierzchni skarpy trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Zaleca się przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni. Przed obsianiem trawą 
powierzchni skarpy można rozłożyć na niej nawozy sztuczne, w ilości od 0,7 do 0,8 kg/100 m2 skarpy. Nasiona 
trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilości 4 kg/100 m2 skarpy, a po rozsypaniu 
przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Po wysiewie należy teren obficie podlać. 
Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. 
Zaleca się, w okresach suszy, systematyczne zraszanie wodą obsianej powierzchni, chroniące ziarna przed 
wyschnięciem. 
Powyższe zasady stosuje się również przy wypełnianiu i obsianiu trawą otworów w płytach betonowych 
ażurowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

6.1. Kontrola jakości humusowania i obsiania 
Grubość zagęszczonej ziemi urodzajnej i obecność nasion sprawdzać nie rzadziej niż 1 raz na 500 m2 
powierzchni lub na powierzchni mniejszej lecz stanowiącej całość. W okresie od 6 do 12 miesięcy po obsiewie 
należy wytypować obszary 20÷30 m2 reprezentujące powierzchnie 500 m2 i sprawdzić wymiary pojedynczych 
miejsc niezadarniowanych. Łączna powierzchnia takich miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni a 
pojedynczych miejsc < 0,2 m2. Należy również sprawdzić czy występują wyżłobienia erozyjne, spływy  lub 
lokalne zsuwy. Należy kontrolować pielęgnację stożków i skarp (również w okresie gwarancyjnym). 

6.2. Kontrola jakości wykonania umocnienia 
Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 0,97 określony zgodnie z BN-77/8931-12. 
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Grubość podsypki oraz grubość podbudowy betonowej powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

niniejszą ST z tolerancją 1 cm. 
Dokładność wykończenia powierzchni umocnienia kontroluje się łatą 3 metrową. Największe zagłębienie pod 
taką łatą nie może przekraczać 1,5 cm. 
Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie może przekraczać 0,5%. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego umocnienia danego rodzaju. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami niniejszej ST i zostaje potwierdzony odpowiednim protokołem lub wpisem do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonania robót obejmuje: 
– prace pomiarowe i przygotowawcze, 
– zakup i dostarczenie wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych, 
– wyrównanie i dogęszczenie podłoża, 
– wykonanie podwaliny umocnienia z betonu B30 wraz z wykonaniem wykopu, 

– wykonanie opornika 830 cm z betonu wibroprasowanego, ustawionego na ławie z betonu B20, wraz 
z wykonaniem koryta pod ławę,  

– wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego (pospółki, żwiru, piasku), wraz z jej zagęszczeniem, 
– wykonanie podbudowy betonowej, 
– ułożenie z ubiciem umocnienia z prefabrykowanych płyt ażurowych,  
– ułożenie z ubiciem umocnienia z kostki kamiennej, 
– spoinowanie i wypełnienie otworów w płytach, spoinowanie nawierzchni z kostki, spoinowanie styków 

oporników, 
– humusowanie i obsianie trawą, 
– zabiegi pielęgnacyjne, 
– oczyszczenie sprzętu i miejsca robót, 
– odwiezienie materiałów odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, 
– montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy urządzeń towarzyszących, 
– wykonanie badań i pomiarów zgodnych z ST. 
Cena uwzględnia odpady i materiały pomocnicze, a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są 
niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji 
projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-B-11100:1960 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 
PN-EN 13755:2008 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 

atmosferycznym.  
PN-EN 12371:2010 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN 1926:2007 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie jednoosiowej wytrzymałości na 

ściskanie. 
PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczenie odporności na ścieranie. 
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PN-B-04115:1967 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości). 
PN-S-06100:1957 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne. 
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
PN-B-06050:1999  Geotechnika.  Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw. 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

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

PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-11104_1960 Materiały kamienne. Brukowiec. 
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 1979 r. 
– Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002. 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem schodów skarpowych przy obiektach inżynieryjnych w ramach zadania "02100 
- Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem schodów 
skarpowych dla obsługi o szerokości 80 cm z balustradami stalowymi po prawej stronie schodzącego. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Materiały do wykonania schodów 
W dokumentacji projektowej założono wykonanie stopni schodów z elementów prefabrykowanych 
wytwarzanych na budowie, lub w wytwórni prefabrykatów. Beton i wymiary stopni zgodne z KDM karta SCHO1. 

Schody obramowane będą prefabrykowanymi obrzeżami z betonu wibroprasowanego 83075 cm. Stopnie 
schodów układane będą na ławie żwirowej, w podstawie schodów z dodatkiem cementu. 
Balustrady schodów spawane z rur zgodne z KDM karta BAL6, osadzone w fundamentach z betonu B30 

(C25/30) o wymiarach 353570 cm, wylewanych na mokro. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
odpowiedniego do danej kategorii robót, zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi, 
dopuszczonymi do ruchu środkami transportu. Sposób transportu powinien wykluczać ryzyko uszkodzeń 
przewożonych materiałów. Transport mieszanki betonowej zgodnie z ST M.04.01.01 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Prace przygotowawcze 
W ramach prac przygotowawczych należy wykonać następujące prace: 
– usunąć humus i roślinność z istniejących nasypów w miejscach przeznaczonych do wbudowania schodów, 
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– usunąć elementy umocnienia nasypów w miejscach przeznaczonych do wbudowania schodów, 
– wytyczyć przebieg schodów zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.2. Wykonanie schodów prefabrykowanych 
W miejscu przeznaczonym do wbudowania schodów wykonać koryto szerokości odpowiadającej szerokości 
schodów. Wykonać żwirowo-cementową ławę fundamentową pierwszego stopnia schodów z jednoczesnym 
jego osadzeniem. Z obu stron ławy ułożyć podsypkę z mieszanki cementowo-żwirowej (albo cementowo-
pospółkowej) 1:4 w miejscu pierwszej (od dołu) pary obrzeży betonowych. Ustawić pierwszą (dolną) parę 
obrzeży betonowych po obu stronach pierwszego stopnia. Wykonać i zagęścić do co najmniej Is=0,98 podsypkę 
ze żwiru (albo pospółki) pod drugi stopień schodów. Ustawić drugi stopień. Sukcesywnie powtarzać w/w 
czynności dla kolejnych stopni i obrzeży. Wypełnić wszystkie szczeliny zaprawą cementowo-piaskową 1:3. 
Przez 4 dni pielęgnować ławę 1-go stopnia polewając ją i grunt wokół niej wodą.  
W przypadku schodów usytuowanych przy przyczółku przestrzeń grubości 15÷20 cm, między ścianami 
przyczółka a obrzeżem schodów należy wypełnić kruszywem łamanym, które należy zagęścić ręcznie do Is>0,7. 
Szczelinę między gzymsem kapy, a obrzeżem schodów należy wypełnić kitem trwale plastycznym. 

5.3. Wykonanie balustrad 
Balustrady należy wykonać z rur stalowych zgodnie z dokumentacją projektową i KDM.  
Słupki balustrad należy osadzić w osobnych fundamentach z betonu, wykonywanych na mokro, o wymiarach 

0,350,350,70 m. Maksymalna odległość słupków powinna wynosić 2,0 m. Poręcze montować w taki sposób, 
aby wierzch podchwytu znajdował się 110 cm nad krawędziami zewnętrznymi stopni. W przypadku 
wykonywania złącz spawanych elementy balustrady powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011. 

Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad powłokami malarskimi o łącznej grubości 240 m należy wykonać 
zgodnie z ST M.05.00.03. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Sprawdzeniu podlegają prawidłowość wykonania schodów, ustawienia i zamocowania balustrad oraz jakość 
zabezpieczenia antykorozyjnego. Dopuszczalna odchyłka od prawidłowego przebiegu poręczy wynosi 1,0 cm 
na długości 8,0 m.  
Zasady kontroli elementów betonowych schodów określono w ST M.04.01.01. 
Zasady kontroli wykonania balustrad określono w ST M.05.00.01 jak dla konstrukcji stalowych. 
Zasady kontroli zabezpieczeń antykorozyjnych określa specyfikacja ST M.05.00.03. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m długości schodów licząc w linii spadku skarpy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami niniejszej ST i zostaje potwierdzony odpowiednim protokołem lub wpisem do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej wykonania schodów skarpowych obejmuje: 
– prace przygotowawcze i pomiarowe,  
– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
– odpowiednie ukształtowanie skarp, 
– wykonanie koryta pod schody, 
– wykonanie ław podwalin, 
– ułożenie prefabrykatów obrzeży,  
– wykonanie elementów prefabrykowanych stopni schodów, 
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– ułożenie prefabrykatów schodów,  
– wypełnienie zaprawą cementową szczelin między prefabrykatami,  
– wykonanie balustrady schodów wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, 
– wbudowanie balustrady wraz z fundamentami, 
– przeprowadzenie niezbędnych badań materiałów i pomiarów schodów,  
– uprzątnięcie terenu robót,  
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
Wg ST M.04.01.01, ST M.05.00.01, ST M.05.00.03. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 1979 r. 
– Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002. 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z robotami melioracyjnymi w ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we 
Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót melioracyjnych bezpośrednio związanych z 
obiektami inżynieryjnymi realizowanymi w ramach kontraktu i obejmują: 
– oczyszczenie (odmulenie) istniejących rowów melioracyjnych i koryt cieków wodnych, 
– wykonanie prac ziemnych związanych z regulacją lub przełożeniem cieków wodnych lub wykonaniem ich 

ubezpieczeń. 
Specyfikacja obejmuje roboty na trwałe związane z obiektem. Niniejszą ST nie są objęte roboty związane 
z tymczasowym przełożeniem cieków wodnych, opisane w ST M.01.00.05. 

2.1. Nazwy i kody robót 
CPV 45221111-3  Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 
CPV 45221112-0  Roboty budowlane w zakresie mostów kolejowych 

2.2. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w 
części OO - wymagania ogólne. 
Rów melioracyjny – sztucznie wykonane, podłużne zagłębienie terenu, posiadające określony, stały na 
długości kształt przekroju poprzecznego (najczęściej trapezowy) oraz pochylenie podłużne, umożliwiające 
grawitacyjny spływ wody, służące do zbierania z okolicy nadmiernej ilości wody i odprowadzania jej do 
najbliższej rzeki lub zbiornika. 

3. MATERIAŁY 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części OO - wymagania 
ogólne. 
W robotach objętych niniejszą ST materiały wbudowane trwale nie występują. Jako materiały pomocnicze 
stosuje się paliki drewniane do wytyczenia przebiegu rowu w terenie.  

4. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części OO - wymagania ogólne.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
odpowiedniego do danej kategorii robót, zaakceptowanego przez Inżyniera. Roboty wykonuje się ręcznie bądź 
sprzętem mechanicznym do robót ziemnych. 

5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części OO - wymagania ogólne. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wybór należy do Wykonawcy 
i podlega akceptacji Inżyniera. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do prac ziemnych. 
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6. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części OO - wymagania ogólne. 

6.1. Prace regulacyjne 
Do wykonania robót ziemnych można przystąpić po dokonaniu przezbrojenia terenu i wykonaniu robót 
przygotowawczych. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych. Rzędna robót ziemnych winna uwzględniać wysokość konstrukcyjną przewidzianych w dokumentacji 
projektowej umocnień koryta cieku. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do 
zasypania istniejącego koryta były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 
Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, 
wymaga zgody Inżyniera. Odspojone grunty, przydatne do wykonania zasypu,  powinny być wbudowane 
w koryto istniejące bezpośrednio po przepuszczeniu wody potoku nowym korytem. Jeżeli grunt jest 
zamarznięty, nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robót 
ziemnych. 
W celu zabezpieczenia przed rozmywaniem oraz przesączaniem się wody w tymczasowym korycie należy dno i 
skarpy zabezpieczyć geomembraną lub innym materiałem wodoodpornym. Zaleca się przytwierdzenie do 
podłoża warstwy wodoszczelnej palikami drewnianymi lub elementami betonowymi. Zapobiec to ma 
podmywaniu lub zsuwaniu się mat. 
Przed przystąpieniem do zasypania koryta należy usunąć z jego skarp i dna geomembranę, wszelkiego rodzaju 
namuły oraz roślinność wodną. Jakość podłoża i sposób wykonania robót powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w ST M.02.02.01. Należy zabezpieczyć drzewa znajdujące się na terenie robót przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Po zakończeniu prac przy obiekcie mostowym ciek należy skierować w nowe koryto wykonane wg 
dokumentacji projektowej. Tymczasowe koryto podlega zasypaniu, a teren rekultywacji. 

Grunt w zasypie koryta istniejącego potoku powinien być zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia IS  0,98. 
Jeżeli wskazana wartość wskaźnika zagęszczenia nie może być osiągnięta przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów, dla umożliwienia uzyskania wymaganej 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w ST, proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. Jeżeli odspojone grunty nie będą się nadawały do 
zasypania koryta (namuły, torfy itp.), Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia ich i utylizacji. Niedobór 
gruntu Wykonawca uzupełni po zatwierdzeniu przez Inżyniera  jego składu i przydatności do robót. 
Nie należy dopuszczać do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu), 
powyżej rzędnych robót ziemnych, jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania 
dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Możliwy jest 
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni robót ziemnych. Naprawa 
uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków, obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych. 
Odchylenie osi koryta ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być większe niż 10 cm. Różnica w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm. Szerokość koryta 
musi odpowiadać projektowanej z dokładnością do 10 cm, krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych 
załamań. Pochylenie skarp 1:1,5, z wyjątkiem odcinków o zmiennych pochyleniach na włączeniach oraz w 
przypadkach odmiennie określonych w dokumentacji projektowej. Maksymalna głębokość wklęśnięć na 
powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być 
spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarp i dna, 
określone przez Inżyniera. 

6.2. Oczyszczenie i odmulenie koryta 
Roboty polegają na usunięciu z koryta cieku wszelkich zanieczyszczeń w tym produktów sedymentacji, 
nagromadzonych w czasie jego eksploatacji, przywróceniu pierwotnego kształtu i udrożnieniu koryta. Wydobyte 
namuły i zanieczyszczenia podlegają utylizacji. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części OO - wymagania ogólne. 
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Sprawdzenie jakości wykonania prac regulacyjnych polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi dokumentacji projektowej i niniejszej Specyfikacji. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną 
uwagę na sprawdzenie: 
– zachowania kształtu zboczy i pochylenia skarp i dna rowu,  
– dokładności wykonania wykopów i ich zabezpieczenia, 
– uzyskania projektowanych rzędnych koryta z uwzględnieniem grubości ewentualnych jego umocnień, 
– zagęszczenie gruntu w zasypywanym odcinku koryta, 
– szczelność wykonanego koryta. 
W przypadku prac przy odmulenia koryta należy sprawdzić, czy usunięte zostały wszystkie naniesione 
zanieczyszczenia, a kształt koryta po ich wykonaniu i spadki podłużne dna są regularne i odpowiednie do 
planowanego przepływu miarodajnego. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części OO - wymagania ogólne. 

8.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla prac regulacyjnych jest 1 m3 wykonanego wykopu lub zasypu. 
Jednostką obmiarową dla prac przy odmuleniu koryta jest 1 m długości odmulonego i oczyszczonego koryta 
niezależnie od jego kształtu i przekroju. 

9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części OO - wymagania ogólne. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami niniejszej ST i zostaje potwierdzony odpowiednim protokołem lub wpisem do dziennika budowy. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części OO - wymagania ogólne. 

10.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa wykonania robót regulacyjnych obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
– roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
– korektę istniejącego koryta,  
– przemieszczenie mas gruntu, jego zagęszczenie i plantowanie,  
– odwodnienie terenu robót, budowę i rozbiórkę dróg dojazdowych na budowie, 
– uprzątnięcie miejsca robót i rekultywację terenu,  
– przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów. 
Cena jednostkowa robót przy odmuleniu koryta obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
– roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
– oczyszczenie istniejącego koryta z zanieczyszczeń i namułów, 
– wyrównanie skarp i dna rowu, 
– przeprowadzenie niezbędnych sprawdzeń i pomiarów, 
– wywiezienie namułów i zanieczyszczeń z ich utylizacją, 
– uprzątnięcie miejsca robót, 
a także wszystkie inne roboty wyżej nie wymienione, niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

11.1. Normy 
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PN-B-10290:1997 Geomembrany. Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa geomembran na budowie 
składowisk odpadów stałych. 

PN-B-12074:1998  Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną.  
Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12082:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Pozostałe normy wg ST M.01.00.05, ST M.02.01.01, ST M.02.01.02 i ST M.02.02.01.  

11.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BRANŻA MOSTOWA 

M.14.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE 

M.14.00.04. UMOCNIENIE SKARP I DNA ROWÓW 

CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z umocnieniem skarp i dna rowów w ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we 
Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem skarp i dna 
rowów w rejonie obiektów inżynieryjnych: 
– materacami i koszami siatkowo-kamiennymi (gabionowymi), 
– narzutem kamiennym, 
– elementami betonowymi, 
– kostką kamienną. 

2.1. Nazwy i kody robót 
CPV 45221111-3  Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 
CPV 45221112-0  Roboty budowlane w zakresie mostów kolejowych 

2.2. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w 
części OO - wymagania ogólne. 
Kosz gabionowy (siatkowo-kamienny) – kosz z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie 
drutów, wypełniony kamieniami i zamknięty od góry wiekiem z takiej samej siatki – służy do budowy konstrukcji 
oporowych lub przeciwerozyjnych. Kosz gabionowy, którego wysokość przekracza 30 cm nazywany jest w 
dalszej części niniejszej ST gabionem. 
Materac gabionowy (siatkowo-kamienny) – kosz gabionowy, którego wysokość nie przekracza 30 cm. 
Materac taflowy – elastyczny element o ograniczonych wymiarach stosowany w robotach melioracyjnych, 
składający się z pakunku faszynowego ułożonego między dwoma siatkami z kiszek faszynowych,, związanego 
strzemionami z drutu, oraz z płotków wykonanych w kratkę, umocowanych na górnej siatce kiszek i tworzących 
przestrzeń wypełnioną balastem. 

3. MATERIAŁY 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części OO - wymagania 
ogólne. 

3.2. Kosze i materace siatkowo-kamienne 

Kosze gabionowe należy wykonać z siatki stalowej o oczkach sześciokątnych 810 cm i podwójnym splocie 
drutów (niedopuszczalne jest użycie siatki o pojedynczym splocie - tzw. ogrodzeniowej). Należy użyć drutu 

stalowego 2,73,7 mm  0,1 mm. Należy stosować gabiony wysokości 0,5 i 1,0 m, ewentualnie materace 

gabionowe wysokości 2030 cm. Drut stalowy z którego wykonano siatkę powinien być zabezpieczony przed 
korozją przez pokrycie grubym ocynkiem i ewentualnie powłoką PCV. Ocynk w ilości co najmniej 245 g/m2, a 
powłoka PCV od 0,4 do 0,6 mm. Dla zastosowanego wyrobu należy przedstawić Aprobatę Techniczną IBDiM 
dopuszczającą wyrób do stosowania w konstrukcjach oporowych lub melioracyjnych. 
Kosze powinny być łączone drutem o tych samych parametrach, co drut z którego wykonana jest siatka, lub 
zszywkami zgodnie z zaleceniami producenta. Drut stalowy do usztywniania gabionów powinien mieć te same 
parametry co drut z którego wykonana jest siatka. 
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Do wypełnienia koszy gabionowych należy użyć niezwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu kamieni 
ze skał twardych. Mogą to być zarówno otoczaki, jak i kamień łamany. Wykonawca za zgodą Inżyniera może 
wbudować w gabiony sortowany gruz betonowy z betonu co najmniej klasy C16/20 (co winno być 
udokumentowane odpowiednimi badaniami), umieszczając go w rdzeniowych partiach gabionów. Minimalny 
wymiar pojedynczych kamieni (i kawałków gruzu) nie może być mniejszy od wymiaru oczka siatki. Największe 
używane kamienie (lub gruz w gabionach) nie powinny przekraczać wymiaru 250 mm w gabionach i 200 mm 
w materacach. Nie dopuszcza się wbudowania gruzu w materacach gabionowych. 
W przypadku prac melioracyjnych układane materace siatkowo-kamienne powinny być podścielone 
geowłókniną polipropylenową nietkaną o gramaturze co najmniej 400 g/m2, pełniącą rolę warstwy separującej, 
uniemożliwiającej wypłukiwanie drobnych cząstek gruntu z dna cieku. 

3.3. Narzut kamienny 
Do wykonania narzutu kamiennego należy stosować: 
– geowłókninę polipropylenową nietkaną o gramaturze co najmniej 400 g/m2,  
– kamień łamany twardy do narzutu odpowiadający normie PN-B-11210, 
– kołki faszynowe odpowiadające normie BN-9224-04, 
– faszynę wiklinową wg BN-8952-27. 

3.4. Elementy betonowe 
Do wykonania umocnień skarp i dna należy stosować elementy betonowe: 

– betonowe płyty ażurowe o wymiarach 406010 cm, zgodne z ST M.14.00.01, 
– inne elementy betonowe średniowymiarowe przewidziane w dokumentacji projektowej, spełniające 

podobne wymagania jak płyty ażurowe. 

3.5. Kostka kamienna 
Do wykonania umocnień z kostki kamiennej należy użyć kostki rzędowej o wymiarach określonych 
w dokumentacji projektowej, spełniającej wymagania określone w ST M.14.00.01. 

3.6. Humus, darń i nasiona traw 
Wg ST M.14.00.01. 

4. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części OO - wymagania ogólne.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji Inżyniera. Użyty sprzęt musi być dostosowany do 
specyfiki wykonywanych robót. 

4.1. Kosze i materace gabionowe 
Montaż i łączenie koszy można wykonywać ręcznie przy użyciu szczypiec, obcęgów i specjalnej dźwigni do 
zamykania wieka, lub w sposób zmechanizowany przy użyciu specjalnej zszywarki o napędzie 
pneumatycznym, zaciskającej specjalne zszywki. Do napełniania koszy kamieniami można stosować ładowarki 
(dowożące jednocześnie kamień z placu składowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Lico 
gabionów należy układać ręcznie. 
Geowłókninę należy układać ręcznie. 

4.2. Narzut kamienny 
Do wykonania umocnień brzegów i dna rzeki z narzutu kamiennego należy zastosować następujący sprzęt, w 
zależności od potrzeb i konkretnej sytuacji terenowej: 
– sprzęt pływający: holowniki, barki, krypy, łodzie, pontony, kotwiarki, 
– koparki jednonaczyniowe. 

4.3. Umocnienia z elementów betonowych lub kostki kamiennej 
Sprzęt używany do wykonania podsypki i układania umocnienia musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
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. 

5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części OO - wymagania ogólne. 
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Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi, 
dopuszczonymi do ruchu środkami transportu, dostosowanymi do specyfiki transportowanych materiałów. 
Sposób transportu powinien wykluczać ryzyko uszkodzeń przewożonych materiałów. 

6. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części OO - wymagania ogólne. 

6.1. Wykonanie umocnień z koszy i materacy gabionowych 
Układanie gabionów, ich wypełnianie oraz łączenie prowadzić zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. 
Zaleca się, aby ze względów estetycznych powierzchnie zewnętrznie widoczne były układane ręcznie.  
Na wyrównanym podłożu ukształtowanym wg rysunku ogólnego ułożyć geowłókninę, tak aby można było ją 
wykorzystać do osłonięcia wykonanej konstrukcji oporowej od strony naziomu.  
Montaż gabionów i materacy gabionowych należy przeprowadzić wg następującego schematu: 
– rozłożyć i rozciągnąć każdy kosz gabionowy na twardej, płaskiej powierzchni, 
– zagiąć i podnieść do pionu boki kosza i przegrody wewnętrzne, tak aby uzyskać regularny 

prostopadłościan o wymaganej wysokości, 
– połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, zszywając je drutem (naprzemienne podwójne 

i pojedyncze pętle w rozstawie około 10 cm), lub zszywkami w miejscach i w ilości podanej przez 
producenta, 

– kosz ułożyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podłożu (na rozłożonej geowłókninie) i 
połączyć z sąsiednimi koszami, zszywając wszystkie stykające się krawędzie, 

– w przypadku wykonywania gabionu należy usztywnić kształt wykonując między jego ścianami ściągi 
z drutów – ściągi powinny być umieszczone w 2 płaszczyznach: w 1/3 i 2/3 wysokości gabionów, w jednym 
poziomie powinny być co najmniej 2 ściągi w poprzek konstrukcji oporowej / 1m długości ściany oraz 1 
ściąg wzdłuż (w osi podłużnej ściany); ściągi należy wbudowywać sukcesywnie w miarę wypełniania kosza, 

– kosze napełnić dokładnie kamieniami, tak aby nie pozostały pustki; kosze należy napełnić z lekkim 
naddatkiem (około 5 cm), 

– zamknąć wieko kosza i przyszyć je do górnych krawędzi wszystkich ścianek pionowych, z którymi wieko 
się styka (boki i przegrody wewnętrzne); mocowanie wieka należy wykonać drutem lub zszywkami w 
sposób podany wcześniej, 

– montaż pozostałych warstw gabionów wg analogicznego schematu, z zachowaniem odpowiedniego 
przewiązania pomiędzy warstwami. 

W przypadku wykonania umocnień z materacy możliwy jest także drugi schemat postępowania polegający na 
ich wypełnieniu i zaszyciu poza miejscem wbudowania, na brzegu, a następnie przeniesienie na miejsce 
docelowe za pomocą żurawia samochodowego i specjalnej trawersy, umożliwiającej równomierne uniesienie 
wypełnionego materaca. Sposób ten może być wygodniejszy w przypadku wykonania umocnień w czynnych 
ciekach wodnych, poniżej lustra wody. 
Stosując gruz i kamień łamany do wypełnienia gabionów należy przestrzegać następujących zasad: 
– na dnie oraz przy ścianach należy wykonać co najmniej 15 cm warstwę z otoczaków, 
– wnętrze wypełnić gruzem lub kamieniem łamanym w taki sposób, aby do wierzchu kosza pozostało około 5 

cm, 
– pozostałą przestrzeń wypełnić z lekkim naddatkiem otoczakami. 
Na ściankach gabionów, od strony nasypu oraz pod materacem gabionowym układanym w dnie lub na skarpie 
należy umieścić geowłókninę separującą, zabezpieczającą gabiony przed zamuleniem, a nasyp lub dno przed 
rozluźnieniem i wypłukiwaniem drobnych frakcji gruntu. W przypadku lokalizacji konstrukcji oporowej z 
gabionów w sąsiedztwie innej konstrukcji inżynierskiej (np. skrzydła mostu lub konstrukcji przepustu) 

geowłóknina powinna zachodzić 3050 cm na tę konstrukcję. 
 
 

6.2. Wykonanie umocnienia narzutem kamiennym 
Przed wykonaniem narzutu należy w dnie wykonać warstwę separującą z geowłókniny polipropylenowej 
nietkanej, o gramaturze co najmniej 400 g/m2. Arkusze geowłókniny łączyć na zakład o szerokości co najmniej 
30 cm. W miejscach zakończeń umocnień, geowłókninę wywinąć do góry, wzdłuż pionowych krawędzi koryta 
pod umocnienie, pozostawiając wolny naddatek o szerokości około 10 cm. 
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W przypadku układania geowłókniny pod wodą układanie należy prowadzić równolegle z wykonaniem narzutu, 
zatapiając układaną geowłókninę przez przygniatanie jej narzucanym kamieniem. W takim przypadku wielkości 
zakładów arkuszy należy zwiększyć dwukrotnie. 
Do narzutu należy użyć kamienia o granulacji określonej w dokumentacji projektowej. W razie braku innych 

uregulowań, stosuje się kamień o granulacji 1015 cm.  
Wykonanie narzutu prowadzi się mechanicznie, koparkami jednonaczyniowymi. Kamień należy rozkładać 
równomiernie, warstwą o grubości określonej w Dokumentacji Projektowej. Górną warstwę narzutu należy 
wyrównać ręcznie. 
W miejscach o zwiększonej prędkości przepływu wody oraz na skarpach narzut należy wykonać w płotkach 
faszynowych. Paliki płotka należy wbijać prostopadle do powierzchni skarpy lub dna. Wymiary kołków: średnica 

46 cm, długość 1,01,2 m. Odstępy między kołkami 0,33 m. Kołki powinny wystawać nad powierzchnię 
skarpy na wysokość równą wysokości narzutu, lecz nie więcej niż 1/3 długości całkowitej kołka. Na wbitych 

kołkach wypleść płotek z faszyny. Wymiary klatek 1.001.00 m. Klatki należy wypełniać do wierzchu płotka 
kamieniem. Górną warstwę narzutu należy wyrównać ręcznie. 

6.3. Wykonanie umocnień elementami betonowymi lub kostką kamienną 
Prace prowadzić w sposób opisany w ST M.14.00.01 dla umocnień skarp. W przypadku stosowania płyt 
ażurowych w dnie otwory płyt należy wypełnić klińcem lub tłuczniem kamiennym. 

6.4. Darniowanie, humusowanie i obsianie trawą 
Wg ST M.14.00.01. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części OO - wymagania ogólne. 
– Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych umocnień i sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową i niniejszą ST. Kontroli podlegają: 
– użyte materiały oraz wymiary i zakres wykonanych umocnień, 
– rozścielenie warstwy separującej z geowłókniny, 
– sposób wypełnienia, ułożenia i połączenia materacy i koszy gabionowych, 
– grubość warstwy wykonanego narzutu kamiennego, zamocowanie narzutów w płotkach, 
– wykonanie i zagęszczenie warstw podsypki, 
– sposób wykonania umocnień z elementów betonowych i kostki kamiennej, równość powierzchni, wielkość i 

wypełnienie spoin. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części OO - wymagania ogólne. 

8.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanych umocnień materacem gabionowym, narzutem kamiennym, z kostki 
kamiennej lub elementów betonowych oraz darniowania lub humusowania i obsiania trawą. Jednostką 
obmiarową dla umocnień z koszy gabionowych jest 1 m3 wykonanych umocnień, wyznaczony dla teoretycznej 
objętości kosza gabionowego. 

9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części OO - wymagania ogólne. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami niniejszej ST i zostaje potwierdzony odpowiednim protokołem lub wpisem do dziennika budowy. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części OO - wymagania ogólne. 

10.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
– prace pomiarowe, 
– odwodnienie miejsca robót, 
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– wyrównanie i przygotowanie podłoża, 
– rozścielenie geowłókniny, 
– rozstawienie, wypełnienie i powiązanie koszy i materacy gabionowych, 
– wykonanie płotków faszynowych i narzutu kamiennego, 
– wykonanie podsypek i umocnień z elementów betonowych lub kostki kamiennej z ubiciem i wypełnieniem 

spoin i otworów płyt ażurowych,  
– wykonanie darniowania skarp względnie humusowania i obsiania trawą, 
– wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,  
– uprzątnięcie miejsca robót,  
a także wszystkie inne roboty wyżej nie wymienione, niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
Cena nie obejmuje tymczasowego przełożenia cieków wodnych, będącego przedmiotem odrębnej specyfikacji. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

11.1. Normy 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN 10223-3:2001  Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego o oczkach 

sześciokątnych przeznaczona do celów technicznych. 
PN-EN 10244-2:2010 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym.  

Część 2. Powłoki z cynku lub ze stopu cynku. 
PN-EN 10244-3:2010 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym.  

Część 3. Powłoki z aluminium. 
PN-EN 10245-2:2011 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym. Część 2. Drut 

powlekany PVC. 
PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję. Część 1. Gatunki stali odpornych na korozję. 
PN-EN 10218-2:2012 Drut stalowy i wyroby z drutu. Postanowienia ogólne. Część 2. Wymiary i tolerancje 

wymiarów drutu. 
PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową. 

Wymagania i metody badań. 
PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień łamany. 
BN-8952-26:1969 Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli regulacyjnych. Materace taflowe. 
BN-8952-27:1969 Budownictwo hydrotechniczne. Elementy budowli regulacyjnych. Kiszki faszynowe. 
BN-6716-02:1970 Materiały kamienne. Kamień łamany. 
BN-8952-31:1976 Budownictwo hydrotechniczne. Kamień naturalny do robót regulacyjnych i 

ubezpieczeniowych. 
BN-9224-04:1978 Faszyna i kołki faszynowe. 
PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną.  

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12082:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-R-65024:1962 Materiał siewny. Nasiona roślin traw. 

11.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych umocnień dla rzek i potoków górskich i podgórskich 

opracowany przez Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” warszawie. 
Część II – Rzeki nizinne. Warszawa 1980. 

– ASTM A 975-97. Specyfikacje standardowe dla koszy gabionowych z podwójnie skręcanej siatki o oczkach 
sześciokątnych i materacy nitowanych (drut stalowy powlekany metalem lub drut stalowy powlekany 
metalem z powłoką z polichlorku winylu PVC). 

– ASTM A 974-97. Specyfikacje standardowe dla koszy gabionowych ze zgrzewanego drutu i materacy 
gabionowych (powlekanych metalem lub chlorkiem poliwinylu PVC). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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M.14.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE 

M.14.00.05. PUNKTY POMIAROWO-KONTROLNE NA OBIEKTACH 

INŻYNIERYJNYCH 

CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z założeniem punktów pomiarowo-kontrolnych na obiektach inżynieryjnych w ramach zadania 
"02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja 
Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zakładaniem 
punktów pomiarowo-kontrolnych na obiektach inżynieryjnych: 
– reperów kontrolnych na konstrukcji obiektów, 
– stałych znaków referencyjnych poza strefą wpływu obiektów inżynierskich. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Reper – znak wysokościowy, wykorzystywany w pomiarach geodezyjnych. 
Stały znak referencyjny – znak wysokościowy (reper) założony poza strefą oddziaływań obiektu, 
umożliwiający kontrolę osiadań obiektu inżynieryjnego w drodze pomiarów niwelacyjnych precyzyjnych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 
Materiałami stosowanymi do zakładania punktów pomiarowo kontrolnych według zasad niniejszej ST są: 
– bolce stalowe osadzane w podporach i przęsłach obiektów, 
– fundamenty betonowe, bolce lub rurki stalowe do wykonania stałych punktów referencyjnych, 
– zaprawa niskoskurczowa lub na bazie żywic epoksydowych, 
oraz inne materiały akceptowane przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy. Do założenia punktów pomiarowych stosuje się: 
– wiertarki udarowe do betonu do wykonania otworów na osadzenie znaków wysokościowych, 
– naczynia i narzędzia do przygotowania i aplikacji zapraw, 
– koparki lub wiertnice do wykonania wykopów pod stałe punkty referencyjne, 
– sprzęt geodezyjny do pomiarów kontrolnych siatki punktów pomiarowych (teodolity, niwelatory, tyczki, łaty, 

taśmy, dalmierze itp.). 
Sprzęt stosowany do pomiaru punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi, 
dopuszczonymi do ruchu środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Usytuowanie reperów powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz Rozporządzeniem MTiGM z dnia 
30.05.2000 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. Sposób osadzenia i stabilizacji bolców kontrolnych oraz ich sztywność muszą gwarantować 
niezmienność ich położenia w czasie oraz odporność w tym względzie na akty wandalizmu. Punkty kontrolne 
na podporach powinny być lokalizowane w miejscach dostępnych dla niwelacji, na wysokości około 0,50 m 
powyżej projektowanego poziomu terenu.  
W rejonie obiektu, po odpowietrznej stronie obwałowań, poza strefą wpływu podpór i projektowanych prac 
ziemnych należy zlokalizować i trwale zastabilizować stałe punkty odniesienia. Punkty te powinny zostać 
założone w takich miejscach, w których ryzyko ich przypadkowego uszkodzenia będzie najmniejsze.  
Po założeniu siatki reperów na obiektach i punktów referencyjnych należy przeprowadzić ich precyzyjną 
niwelację, w nawiązaniu do państwowego układu odniesienia oraz wykonać szkice topograficzne z zaznaczoną 
lokalizacją i domiarami wszystkich punktów. W przypadku punktów referencyjnych konieczne jest również 
określenie ich współrzędnych geodezyjnych w układzie państwowym. Sprawozdanie z wykonania tych prac 
umieszcza się w operacie geodezyjnym, który należy przedłożyć Inżynierowi przy ich odbiorze. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Pomiary położenia punktów referencyjnych należy wykonać 
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej (określenie współrzędnych punktów) oraz dodatkowo metodą 
domiarów. Pomiary położenia punktów kontrolnych na obiektach wykonuje się metodą domiarów do 
charakterystycznych punktów obiektów. Po zakończeniu robót należy repery uwzględnić w geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej opisując ich współrzędne i rzędne w układzie państwowym. 
Punkty wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do 0,1 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z zakładaniem punktów pomiarowo-kontrolnych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. wykonanego punktu pomiarowo-kontrolnego z uwzględnieniem jego 
charakteru (punkt pomiarowo-kontrolny, punkt referencyjny). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót na podstawie sprawdzenia w terenie oraz szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przekłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej uwzględnia : 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– założenie stałych punktów wysokościowych referencyjnych, 
– osadzenie w konstrukcji obiektów punktów pomiarowo-kontrolnych, 
– prace pomiarowe, uzyskanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi punktami wysokościowymi 

(reperami) i podaniem ich wysokości, sporządzenie operatu geodezyjnego, 
– uprzątnięcie miejsca prac,  
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wg ST M.01.00.01.  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BRANŻA MOSTOWA 

M.14.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE 

M.14.00.06. PRÓBNE OBCIĄŻENIE OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH 

CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 
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1. WSTĘP 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przeprowadzeniem próbnego obciążenia obiektów inżynieryjnych w ramach zadania 
"02100 - Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja 
Stabłowicka. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem próbnych 
obciążeń obiektów inżynieryjnych kolejowych i drogowych i obejmują: 
– opracowanie projektu próbnego obciążenia, 
– przeprowadzenie badań i interpretację wyników. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne”. 
Do wykonania obciążenia drogowych obiektów inżynierskich wykorzystuje się piasek lub inny materiał 
balastujący, umieszczony na środkach transportowych, zgodnie z  projektem próbnego obciążenia, 
zaakceptowany przez Inżyniera. Do wykonania obciążenia obiektów kolejowych z reguły materiały nie są 
potrzebne. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Próbne obciążenie drogowego obiektu inżynierskiego należy zrealizować obciążając go samochodami 
ciężarowymi (wywrotkami) załadowanymi piaskiem lub innym materiałem balastowym o masie i naciskach na 
oś określonych w projekcie próbnego obciążenia. Próbne obciążenie obiektów kolejowych należy realizować 
przez obciążenie pojazdem szynowym o odpowiednim nacisku na oś i ciężarze całkowitym, przewidzianym w 
projekcie.  
Pomiary ugięć wykonuje się przy pomocy mechanicznych czujników zegarowych lub czujników elektrycznych z 
elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi. Pomiary niwelacyjne wykonać niwelatorami precyzyjnymi. 
Stosowany sprzęt pomiarowy powinien posiadać ważne świadectwa legalizacyjne. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Ewentualne materiały do balastowania przewożone 
będą środkami transportu zgodnymi z p. 3, określonymi w projekcie próbnego obciążenia. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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Próbne obciążenia oraz analizę i opracowanie wyników przeprowadza zaproponowana przez Wykonawcę 
i zaaprobowana przez Zamawiającego, niezależna od Wykonawcy jednostka naukowo-badawcza, posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje, sprzęt  i uprawnienia do wykonania tego typu badań.  
Wykonawca badań próbnego obciążenia nie może być zależny od Wykonawcy robót lub jakiegokolwiek jego 
podwykonawcy, wykonującego prace mogące mieć wpływ na nośność i zachowanie obiektu. Po stronie 
Wykonawcy obiektu leży zlecenie opracowania projektu próbnego obciążenia i wykonanie prac związanych z 
realizacją obciążenia oraz wykonaniem i demontażem pomostów roboczych. 

5.1. Projekt próbnego obciążenia 
Projekt próbnego obciążenia winien zawierać: 
– schematy obciążeń konstrukcji z określeniem obciążanych przęseł,  
– sposób obciążenia, kolejność ustawienia obciążenia, 
– rodzaje obciążeń (statyczne, dynamiczne), 
– określenie rodzaju mierzonych wielkości (przemieszczenia, odkształcenia) i miejsca pomiaru (ustrój nośny, 

podpory), z określeniem sprzętu i czasu pomiaru, 
– określenie teoretycznych wartości obliczeniowych mierzonych wielkości dla przyjętych obciążeń, 
– organizację i sposób realizacji obciążeń. 
Projekt próbnego obciążenia obiektu winien być przedstawiony przez Wykonawcę obiektu do akceptacji 
Inżynierowi po uzgodnieniu go przez Projektanta. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
Zakres badania próbnym obciążeniem obejmuje: 
– wykonanie projektu próbnego obciążenia przez Wykonawcę, uzgodnienie z autorem projektu obiektu 

i akceptację Inżyniera, 
– oględziny konstrukcji przed próbnym obciążeniem, 
– montaż tensometrów i przyrządów pomiarowych na konstrukcji ustroju nośnego i podporach, 
– przygotowanie taboru samochodowego obciążającego oraz ustawienie na obiekcie według projektowanych 

schematów, 
– wykonanie badania wraz z pomiarami ( ugięć, osiadań, odkształceń ) zgodnie z projektem oraz PN-S-

10040 i PN-S-10050, przez IBDiM lub inną jednostkę naukowo badawczą, 
– oględziny konstrukcji ustrojów nośnych, łożysk i podpór, 
– analizę i opracowanie wyników oraz wniosków z badań. 

5.3. Prace przygotowawcze 
Przed próbnym obciążeniem należy wykonać oględziny konstrukcji obiektu celem wykrycia widocznych nie 
uzbrojonym okiem uszkodzeń materiału, elementów lub połączeń oraz stanu nawierzchni lub konstrukcji. Na 
nawierzchni obiektu należy w sposób widoczny wyznaczyć trasy wjazdu pojazdów obciążających oraz ich 
ustawienia (położenie osi) w poszczególnych fazach pomiarów.  
W miejscach przewidzianych projektem próbnego obciążenia należy wykonać rusztowania i podesty robocze 
dla montażu czujników i dla obsługującego je personelu badawczego. 
Przed rozpoczęciem badania należy wykonać ważenie przyjętych do realizacji obciążenia pojazdów i środków 
transportowych. Rzeczywiste naciski na poszczególne osie mogą się różnić maksymalnie o ±5% od wartości 
przyjętych w projekcie – w przeciwnym razie należy zmienić ich balastowanie lub wprowadzić odpowiednią 
korektę do projektu próbnego obciążenia. 

5.4. Próbne obciążenie statyczne 
Próbne obciążenie statyczne wykonuje się na podstawie projektu próbnego obciążenia przy obciążeniu 
zestawem pojazdów podanym w projekcie. Wszystkie przemieszczenia mierzy się z dokładnością do 0,1 mm. 
Przemieszczenia i odkształcenia w określonych punktach zaczyna się mierzyć bezpośrednio po ustawieniu 
próbnego obciążenia i wykonuje je co 15 minut. Jeżeli przyrost w ostatnim kwadransie jest nie większy niż 2% 
mierzonej wielkości, to wartość końcową przyjmuje się za miarodajną. W przeciwnym razie obciążenie próbne 
pozostaje w tym samym położeniu dopóki przyrost wielkości mierzonej wyniesie mniej niż 2%. Przemieszczenia 
i odkształcenia sprężyste nie mogą być większe od wartości obliczonych dla rzeczywistego obciążenia 
próbnego, a przemieszczenia trwałe i sprężyste dźwigarów głównych nie mogą przekroczyć wartości 
dopuszczalnych wg PN-S-10042 i PN-S-10052. W celu stwierdzenia, że konstrukcja pracuje w zakresie 
sprężystym, zaleca się wykonanie wstępnego obciążenia próbnego pod częściowym obciążeniem stanowiącym 
około połowę wartości podstawowego próbnego obciążenia. 
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5.5. Próbne obciążenie dynamiczne 
Próbne obciążenie dynamiczne przeprowadza się na podstawie projektu próbnego obciążenia przy przejazdach 
zestawów pojazdów bez dodatkowego wymuszenia drgań oraz ewentualnie z dodatkowym wymuszeniem 
drgań konstrukcji. Prędkość próbnych jazd powinna być stopniowo zwiększona od 10 km/h co 20 km/h, aż do 
największej przewidzianej prędkości na drodze (linii kolejowej), na której obiekt jest położony. Różne jazdy 
zestawu próbnego tej samej serii, obejmującej co najmniej po 2 jazdy w każdym kierunku, powinny odbywać się 
z jednakową prędkością. Dopuszczalne odchylenia prędkości powinny być nie większe niż 5 km/h. Ugięcie 
mostu powinno być mniejsze od ugięć statycznych pomnożonych przez współczynnik dynamiczny. 

5.6. Analiza wyników 
Po wykonaniu wszystkich prac związanych z przeprowadzeniem próbnego obciążenia w terenie, jego 
wykonawca sporządza analizy wyników z uwzględnieniem rzeczywistych obciążeń. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności przebiegu próbnego obciążenia z projektem próbnego obciążenia i 
wymaganiami niniejszej ST. 
Rzeczywisty ciężar środków obciążających podlega sprawdzeniu bezpośrednio przed ich użyciem przez 
określenie za pomocą pomiaru nacisków na poszczególne osie. Naciski te mogą się różnić od założonych 
w  projekcie próbnego obciążenia o nie więcej niż ±5%. Wykonawca winien posiadać dokument ważenia 
wszystkich pojazdów przewidzianych do użycia przy próbnym obciążeniu. 
W trakcie przeprowadzania próbnego obciążenia należy na bieżąco kontrolować: 
– masę całkowitą i naciski na oś pojazdów  przeznaczonych do realizacji próbnego obciążenia, 
– zgodność ustawienia pojazdów z projektem próbnego obciążenia, 
– wskazania sprzętu pomiarowego i badawczego, 
– zgodność osiąganych rezultatów z założeniami projektowymi. 
Po wykonaniu próbnego obciążenia należy wykonać oględziny konstrukcji w celu stwierdzenia, czy nie powstały 
w niej rysy lub widoczne uszkodzenia. Szczególnie należy obejrzeć spoiny w konstrukcjach stalowych i materiał 
w ich sąsiedztwie. Przegląd spoin wykonuje uprawniony kontroler jakości ze strony Wykonawcy konstrukcji 
stalowej w obecności Nadzoru. Protokół z przeglądu jest załącznikiem do materiałów odbiorowych konstrukcji 
stalowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kpl. (komplet) wykonanych badań próbnego obciążenia obiektu, w przypadku 
obiektów z dylatacją podłużną liczony osobno dla każdej jezdni (toru). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową, w tym projektem 
próbnego obciążenia, oraz wymaganiami niniejszej ST i zostaje potwierdzony odpowiednim protokołem lub 
wpisem do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej uwzględnia: 
– opracowanie i uzgodnienie projektu technicznego próbnego obciążenia,  
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
– wykonanie i demontaż rusztowań i pomostów roboczych do wykonania pomiarów, 
– najem środków transportowych lub pojazdów szynowych, ich załadunek, ważenie, ustawienie na obiekcie 

w określonych miejscach,  
– przetrzymanie obciążenia w czasie ze zmianami pozycji obciążenia, z wyładunkiem balastu 

i oczyszczeniem pojazdów oraz ich odprowadzeniem, 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BRANŻA MOSTOWA 

M.14.00.06. PRÓBNE OBCIĄŻENIE OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH 

358 

– wykonanie pomiarów i badań w terenie, 
– opracowanie i interpretację wyników badań, sporządzenie raportu z badań próbnego obciążenia, 
– wykonanie wszystkich kontroli i sprawdzeń przewidzianych specyfikacją, w tym wykonanie szczegółowych 

oględzin obiektu przed przystąpieniem do badań i po ich zakończeniu, 
– uprzątnięcie miejsca prac,  
a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

10.1. Normy 
PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
– 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). 
– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. nr 151, poz. 987). 
– Id-2. Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych PKP – Zarządzenie Zarządu PKP PLK SA 

nr 29 z dnia 05.10.2005. 
– Karty techniczne pojazdów szynowych z określeniem mas służbowych, nacisków poszczególnych osi i ich 

rozstawu. 
– Zalecenia dotyczące wykonywania badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów mostowych – 

IBDM, Warszawa 2008. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BRANŻA MOSTOWA 

M.14.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE 

M.14.00.07. PÓŁKI DLA ZWIERZĄT 

CPV 45221111-3  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH 
CPV 45221112-0  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW KOLEJOWYCH 
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1. WSTĘP  
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) należy przez to rozumieć Szczegółową 
Specyfikację Techniczną (SST). 
Ilekroć w tekście będzie mowa o obiekcie inżynieryjnym, obiekcie inżynierskim lub obiekcie mostowym należy 
pod tym pojęciem rozumieć obiekt mostowy (most) drogowy lub kolejowy. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem półek dla zwierząt w ramach zadania "02100 - Budowa Osi Zachodniej we 
Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94" Część 1: Aleja Stabłowicka. 

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

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem półek dla 
zwierząt 

2.1. Nazwy i kody robót 
CPV 45221111-3  Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 
CPV 45221112-0  Roboty budowlane w zakresie mostów kolejowych 

2.2. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w 
części OO - wymagania ogólne. 
Małe dolne przejście dla zwierząt – element przepustu służący jako przejście dla małych zwierząt takich jak 
płazy, gady, bezkręgowce oraz małe ssaki, którego przeznaczeniem jest zachowanie ciągłości siedlisk i 
korytarzy migracyjnych. 
Laminat – kompozyt poliestrowo-szklany w kolorze zielonym, lub piaskowym składający się z żywicy 
poliestrowej, ciągłego i ciętego włókna szklanego oraz wypełniaczy. Nie należy stosować surowców z odzysku, 
gdyż te nie gwarantują trwałości i dobrej jakości. 
Półka z laminatu – półka wykonana z kompozytu poliestrowo-szklanego w kolorze zielonym, lub innym jasnym 
z wykluczeniem kolorów ciemnych - absorbujących promieniowanie cieplne, powodujących nagrzewanie tych 
elementów przyczyniając się do odstraszania zwierząt. Półka posiada laminatowe wzmocnienia wzdłużne i 
poprzeczne lub wzmocnienia metalowe w postaci wlaminowanych elementów stalowych. Półka wykonana z 
kompozytu poliestrowo-szklanego występuje z dodatkowymi wspornikami i wykonanymi z laminatu poliestrowo-
szklanego 
Posypka gruntowa – warstwa posypki kwarcowej częściowo zatopiona w laminat, stanowiąca wierzchnią 
warstwę półki z laminatu, pokryta dodatkowo cienką warstwą rodzimego gruntu lub humusu. 

3. MATERIAŁY 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części OO - wymagania 
ogólne. 
Do wykonania małego, dolnego przejścia dla zwierząt w przepuście należy użyć półki z laminatu w kolorze 
zielonym lub innym wykazującym dużą odporność na starzenie oraz odporność na działanie podwyższonej 
temperatury w czasie, jak również nie podatny na odkształcenia.  
Odpowiednia wytrzymałość i sztywność półki powinna być zagwarantowana przez zastosowanie wzmocnień w 
postaci przetłoczeń wzdłużnych i poprzecznych, wygiętych kołnierzy zewnętrznych. Półki powinny posiadać 
taką sztywność by nie podlegały ugięciom i drganiom w czasie przechodzenia po nich zwierząt. Wyżej 
wspomniane kołnierze służyć mają ponadto do zabezpieczenia zwierząt przed spadnięciem z półki. Dodatkowo 
zapobiegać mają ubytkom (wypłukiwaniu się) żwiru i gleby znajdujących się na powierzchni półek.  
Półkę z laminatu instaluje się na  wspornikach, a mocuje się je za pomocą nitów w miejscu zakładów. 
Ze względu na charakter i przeznaczenie, półki z laminatu muszą swoim wyglądem imitować naturalne 
przejścia dla zwierząt i powinny być w kolorze zielonym. Wskazane jest zatem by pokryte były posypką 
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gruntową, na którą powinna składać się warstwa wtopionego w laminat żwiru/piasku kwarcowego oraz cienka 
warstwa gruntu lub humusu (ok 3 cm). 
Dostawca powinien zapewnić kompleksowy system półek tj. taki, który obejmuje wyprowadzenie półek poza 
obręb przepustu (np. instalowanie półek nad rowami, mocowanie ich do skrzydełek przepustu czy na skarpach 
ziemnych lub brukowanych). Powinien również zapewnić możliwość nawiązania się półek laminatowych z 
innym typem półek np. blaszanych wychodzących z przepustów rurowych. 
Na żądanie Inżyniera, Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu półek z laminatu, 
składników półki z laminatu i przedłożyć te dokumenty na piśmie.  

3.2.  Wymagania szczegółowe  
 Laminat przeznaczony do wytworzenia półek powinien spełniać następujące wymagania: 

Lp. 
Właściwości Jednostki Wymagania 

Metody badań 
według 

1 2 3 4 5 

1 Wytrzymałość gwarantowana 
laminatu na ściskanie 

MPa ≥ 100 PN-EN ISO 604 

2 Wytrzymałość gwarantowana 
laminatu na rozciąganie przy 

zginaniu 
MPa ≥ 100 PN-EN ISO 178 

 
Wymagania w stosunku do gotowych elementów laminatowych: 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania 

1 2 3 4 

1 Odchyłki długości elementów mm ± 5 

2 Odchyłki innych niż długość 
wymiarów elementów 

mm ± 5 

3 Odchyłki prostoliniowości mm ± 3 

4 Odchyłki skręcania przekroju 
mierzone wzajemnym 

przesunięciem odpowiadających 
sobie punktów przekroju 

mm ± 3 

3.3. Humus, darń i nasiona traw 
Wg ST M.14.00.01. 

4. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części OO - wymagania ogólne.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji Inżyniera. Użyty sprzęt musi być dostosowany do 
specyfiki wykonywanych robót. 

5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części OO - wymagania ogólne. 
Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi, 
dopuszczonymi do ruchu środkami transportu, dostosowanymi do specyfiki transportowanych materiałów. 
Sposób transportu powinien wykluczać ryzyko uszkodzeń przewożonych materiałów. 

6. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części OO - wymagania ogólne. 

6.1.  W przypadku złego stanu ścian betonowych przepustu Wykonawca obowiązany jest przygotować 
podłoże betonowe poprzez: 
– usunięcie skorodowanego betonu oraz szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na korozję betonu 

oraz stali, a także na trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłożem, 
– oczyszczenie podłoża betonowego z pozostałości powłok ochronnych, pyłów i części luźnych oraz 

zainstalowania siatki z drutu Ø 4 mm o boku oczka 8x8 cm w przypadku uszkodzeń głębszych niż 2 cm i 
na większych powierzchniach, 
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– krawędzie miejsc naprawianych należy naciąć piłą tarczową prostopadle do naprawianej powierzchni na 
głębokość około 1 cm, 

– oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych do 2o czystości wg PN-ISO 8501-1:1996 
– zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych  i oczyszczonych prętów zbrojeniowych powłokami 

polimerowo-mineralnymi z inhibitorami korozji,  
– podłoże powinno być uszorstnione - lokalne nierówności i zagłębienia nie powinny być mniejsze niż 5 mm 

w odległości nie większej jak 1 cm, 
– przed wypełnieniem ubytku zaprawą PCC przygotowaną powierzchnię należy nawilżać zgodnie z 

zaleceniami producenta zaprawy. 
– prawidłowo przygotowane podłoże betonowe do naprawy powinno spełniać  następujące wymagania: 
 wytrzymałość na odrywanie wg PN-92/B-01814 
– wartość średnia    ≥1,5 MPa 
– wartość minimalna  1,0 MPa 
należy wykonać jedno oznaczenie na 5 m2 powierzchni podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 
2 dla jednego naprawianego elementu.  

6.2.  Montaż półek z laminatu  
Montaż półek z laminatu może być wykonany wyłącznie przez wyszkolony personel techniczny. 
W pierwszej kolejności należy wyznaczyć wysokość, na której ma być zainstalowana półka.  
W przypadku półki ze wspornikami należy zainstalować wsporniki wywiercając w ścianach przepustu co 
najmniej po dwa otwory na każdy wspornik w odległościach oznaczonych w projekcie, pamiętając, że półki są 
łączone na zakład o szerokości co najmniej 5 cm. Wsporniki przytwierdzić do ściany przepustu stosując śruby 
rozporowe. Następnie przynitować półki do wsporników jednocześnie dociskając półkę do ściany przepustu. 
– w przypadku półki samonośnej wywiercić otwory do zamocowania kotew chemicznych lub stalowych o 

rozstawie zgodnym z rozmieszczeniem otworów na kołnierzu półki, pamiętając, że półki są łączone na 
zakład o szerokości co najmniej 5 cm. Po umieszczeniu kotew stalowych w otworach, przykręcić półkę do 
ściany przepustu. W przypadku stosowania kotew chemicznych należy pamiętać o mocowaniu półek po 
stwardnieniu żywicy. 

Półki sąsiadujące, w miejscu zakładu połączyć nitami Al/Fe (3-4 nity na dnie półki i po jednym na kołnierzu). 
W miejscu wejścia/wyjścia z przepustu, w razie konieczności zmiany kierunku półki, powinno się zastosować 
kątowy element półkowy (łącznik) przymocowując go do zainstalowanej w przepuście półki oraz półki 
przytwierdzonej do ściany naprowadzającej. W przypadku kątów < 90º kątowy element półkowy należy przyciąć 
w odpowiednim miejscu. Element narożny należy łączyć zawsze z szerszą stroną półek poprzez nitowanie 
zakładu dna i kołnierza. Mocowanie półek należy rozpoczynać od naroża wejścia/wyjścia przepustu.  
Należy również pamiętać, że półka narożna powinna być podparta specjalnym narożnym wspornikiem. 
W przypadku konieczności skrócenia półki (cięcie należy wykonać od strony nieprzewężonej)  można to 
przeprowadzić na placu budowy przy użyciu szlifierki kątowej z zachowaniem przepisów BHP. 

6.3. Sposoby wyjścia półek poza obręb przepustu: 
Należy przyjąć system, który został opracowany przez wybranego producenta półek, dotyczy to mocowania do 
ściany skrzydełek przepustu oraz instalowania półek na wprost, lub pod kątem, w przypadku przeszkód takich 
jak: rowy odwadniające, oraz sytuacji kiedy istnieje różnica poziomów między półką a płotkiem. 
W razie niestandardowych rozwiązań (brak ścian naprowadzających, naprowadzające skarpy zadarnione itp.) 
zwrócić się do producenta półek. 
Po zamontowaniu przejścia dla zwierząt dno elementów z laminatu przykryć ok 3 cm warstwą ziemi lub innym 
naturalnym podłożem. 

6.4.  Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 
Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu na obiekcie lub pod obiektem, jak również 
zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu osób lub pojazdów należy do Wykonawcy.  
Sposób prowadzenia  prac związanych z montażem półek nie może powodować zanieczyszczenia środowiska. 
Wszelkie odpady laminatu Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu robót. 

6.5. Darniowanie, humusowanie i obsianie trawą 
Wg ST M.14.00.01. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części OO - wymagania ogólne. 

7.1.  Kontrola materiałów 
Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia jakości oraz właściwego przechowywania półek z laminatu. 

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

7.3.  Kontrola wykonanych robót 
Podczas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić mocowanie półek do ściany przepustu. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części OO - wymagania ogólne. 

8.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m wykonanych półek 

9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części OO - wymagania ogólne. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami niniejszej ST i zostaje potwierdzony odpowiednim protokołem lub wpisem do dziennika budowy. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części OO - wymagania ogólne. 

10.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
– opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót wraz z uzyskaniem akceptacji Inżyniera, 
– zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót, 
– wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, 
– użycie środków pływających i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do wykonania lub 

zabezpieczenia robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie, 
– przygotowanie podłoża, 
– oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne prętów zbrojeniowych, 
– wykonanie robót przez wypełnienie ubytków zaprawą, 
– montaż półek z laminatu, 
– oczyszczenie stanowiska pracy, 
a także wszystkie inne roboty wyżej nie wymienione, niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub poprawionego) 
wydania przywoływanych dokumentów. 
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia. 

11.1. Normy 
PN-EN ISO 604:2006  Tworzywa sztuczne – oznaczenie właściwości przy ściskaniu 
PN-EN ISO 604:2006  Tworzywa sztuczne – oznaczenie właściwości przy zginaniu 

11.2. Inne dokumenty 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1409 wraz z 

późniejszymi zmianami) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401) 
– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. z 3 
sierpnia 2000. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126) 
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– Katalog Drogowych Urządzeń Ochrony Środowiska GDDKiA. Oprac. IBDIM, Warszawa 2002 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DZ.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 

zmianami) 
 
 

 




