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SST DM.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania techniczne dotycz ce 
wykonania i odbioru robót w ramach remontu i rewaloryzacji wiaduktu danowskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obj tych SST 

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne wspólne dla robót obj tych 
szczegó owymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

 U yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  nast puj co: 
 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b d cy budynkiem, stanowi cy ca o  techniczno-u ytkow  

(droga) albo jego cz  stanowi ca odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 
korpus ziemny, w ze ). 

1.4.2. Chodnik -  wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsuni ty  od  jezdni,  przeznaczony  do  ruchu  pieszych  
i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. D ugo  mostu - odleg o  mi dzy zewn trznymi kraw dziami pomostu, a w przypadku mostów ukowych 
z nadsypk  - odleg o  w wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

1.4.5. Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia po jego zako czeniu.  

1.4.6. Dziennik budowy - opatrzony piecz ci  Zamawiaj cego zeszyt, z ponumerowanymi stronami s u cy do 
notowania wydarze  zaistnia ych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 
odbiorów Robót, przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy In ynierem, 
Wykonawc  i projektantem.  

1.4.7. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania Robotami i do 

wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  
1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dziel cymi 

jezdnie.  
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia.  
1.4.11. Konstrukcja no na (prz s o lub prz s a obiektu mostowego) - cz  obiektu oparta na podporach 

mostowych, tworz ca ustrój nios cy dla przeniesienia ruchu ko owego, pieszego. 
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów.  
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u o enia w nim konstrukcji nawierzchni.  
1.4.14. Rejestr obmiarów - akceptowany przez In yniera rejestr z ponumerowanymi stronami s u cy do 

wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych Robót w formie wylicze , szkiców i ew. 
dodatkowych za czników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera.  

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, 
niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz Robót.  

1.4.16. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacj  Projektow  
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In yniera. 

1.4.17. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod  wodn  dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  
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1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s u cych do przejmowania i rozk adania obci e  od ruchu na 
pod o e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.  
a) Warstwa cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych.  
b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw  cieraln  a podbudow , zapewniaj ca 

lepsze roz o enie napr e  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow .  
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s u ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu 

istniej cej nawierzchni.  
d) Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s u ca do przenoszenia obci e  od ruchu na pod o e. 

Podbudowa mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
e) Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji nawierzchni. 

Mo e ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw.  
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy, spe niaj ca obok funkcji no nych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod o a. Mo e 
zawiera  warstw  mrozoochronn , ods czaj c  lub odcinaj c .  

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami dzia ania mrozu.  

h) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek drobnych gruntu 
do warstwy nawierzchni le cej powy ej.  

i) Warstwa ods czaj ca - warstwa s u ca do odprowadzania wody przedostaj cej si  do nawierzchni.  
1.4.1. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi drogi lub 

obiektu mostowego.  
1.4.2. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, k adka dla pieszych i przepust.  
1.4.3. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruch 

publicznego na czas budowy.  
1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li 

przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony, z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych.  

1.4.5. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa  teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch 
na drodze.  

1.4.6. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si  pojazdów, umieszczenia 
urz dze  bezpiecze stwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, s u ca jednocze nie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni.  

1.4.7. Pod o e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci przemarzania.  
1.4.8. Pod o e ulepszone - wierzchnia warstwa pod o a le ca bezpo rednio pod nawierzchni , ulepszona w celu 

umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w a ciwego wykonania nawierzchni.  
1.4.9. Polecenie In yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera, w formie pisemnej, 

dotycz ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem Dokumentacji Projektowej.  
1.4.11. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub ca kowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i w przekroju pod u nym) istniej cego 
po czenia.  

1.4.12. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej, s u ce do przep ywu 
ma ych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu ko owego, pieszego.  

1.4.13. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka itp.  

1.4.14. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przyk ad droga, kolej, ruroci g itp.  
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1.4.15. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj , 

charakterystyk  i wymiary obiektu b d cego przedmiotem Robót. 
1.4.16. Przyczó ek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo e sk ada  si  z pe nej ciany, s upów lub innych 

form konstrukcyjnych np. skrzy , komór.  
1.4.17. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
1.4.18. Rozpi to  teoretyczna - odleg o  mi dzy punktami podparcia ( o yskami) prz s a mostowego. 
1.4.19. Szeroko  ca kowita obiekt (mostu/wiaduktu) - odleg o  mi dzy zewn trznymi kraw dziami obiektu, 

mierzona w linii prostopad ej do osi pod u nej, obejmuje ca kowit  szeroko  konstrukcyjn  ustroju 
nios cego.  

1.4.20. Szeroko  u ytkowa obiektu - szeroko  jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów 
ruchu oraz szeroko  chodników mierzona w wietle por czy mostowych z wy czeniem konstrukcji przy 
jezdni do em oddzielaj cej ruch ko owy od ruchu pieszego.  

1.4.21. lepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilo ci (przedmiar) w kolejno ci technologicznej ich 
wykonania. 

1.4.22. Tunel - obiekt zag biony poni ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  
1.4.23. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini  kolejow  inn  drog  dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.24. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca o  konstrukcyjn  lub 

technologiczn , zdoln  do samodzielnego spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych. 
Zadanie mo e polega  na wykonywaniu Robót zwi zanych z budow , modernizacj , utrzymaniem oraz 
ochron  budowli drogowej lub jej elementu.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  
z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami In yniera. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

 Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na w asny koszt. 
 Ze wzgl du na konieczno  prowadzenia robót na obiekcie mostowym wpisanym do rejestru zabytków na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za jego ochron . 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

 Wykonawca we w asnym zakresie, w ramach Ceny Kontraktowej opracuje Geodezyjn  Dokumentacj  
Powykonawcz  Obiektu. 
 Je eli w trakcie wykonywania Robót oka e si  koniecznym uzupe nienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiaj cego, Wykonawca sporz dzi brakuj ce rysunki i SST na w asny koszt w 4 
egzemplarzach i przed o y je In ynierowi do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zgodno  Robót z dokumentacj  Projektow  i SST 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
In yniera Wykonawcy stanowi  cz  Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  
obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
 Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia y b d  zgodne z Dokumentacj  Projektow  i SST. 
 Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w SST b d  uwa ane za warto ci docelowe, od których 
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji.  
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Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  
z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
 W przypadku, gdy materia y lub Roboty nie b d  w pe ni zgodne z Dokumentacj  Projektow  lub SST, 
i wp ynie to na niezadowalaj c  jako  elementu budowli, to takie materia y b d  niezw ocznie zast pione innymi, 
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
  
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego Robót. 
 Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia uzgodniony 
z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót 
w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu Robót projekt organizacji ruchu powinien by  
aktualizowany przez Wykonawc  na bie co. 
 Fakt przyst pienia do Robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób 
uzgodniony z In ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez In yniera, tablic 
informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez In yniera. Tablice informacyjne b d  utrzymywane przez 
Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony 
w Cen  Kontraktow  
 
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robót 

 Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz ce 
ochrony rodowiska naturalnego. 

  W okresie trwania budowy i wyka czania Robót Wykonawca b dzie: 
a) utrzymywa  Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm 

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  Terenu Budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub 
uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych 
przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  
szczególny wzgl d na : 
1) Lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed : 

I. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 
II. zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
III. mo liwo ci  powstania po aru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 

 Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. 
 Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
 Materia y atwopalne b d  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dost pem osób trzecich. 
 Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat 
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia 

 Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b d  dopuszczone do u ycia. 
 Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od 
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót b d  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko. 
 Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako czeniu Robót ich szkodliwo  
zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych 
wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych 
materia ów od w a ciwych organów administracji pa stwowej. 
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 Je eli Wykonawca u y  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich u ycie 
spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy. 
 
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak 
ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b d cych w a cicielami tych urz dze  potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w a ciwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasowa dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze o enia instalacji i urz dze  podziemnych na Terenie Budowy 
i powiadomi  In yniera i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi 
wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie 
odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obci e  osi pojazdów 

 Pojazdy lub adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b d  dopuszczane na wie o uko czony 
fragment budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami In yniera. 
 Ze wzgl du na konstrukcj  wiaduktu przewidzianego do remontu Wykonawca zobowi zany jest stosowa  
sprz t, który nie spowoduje jego uszkodzenia. 
 
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny 
pracy. 
 W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t 
i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpiecze stwa publicznego. 

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

 Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  Robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do 
Robót od daty Rozpocz cia do daty wydania Potwierdzenia Zako czenia przez In yniera. 
 Wykonawca b dzie utrzymywa  Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by  
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadawalaj cym stanie przez ca y czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 
 Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera powinien 
rozpocz  Roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z Robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie 
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci g y 
b dzie informowa  In yniera o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. 
 
1.5.13. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w Kontrakcie powo ane s  konkretne normy lub przepisy, które spe nia  maj  materia y, 
sprz t i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, b d  obowi zywa  postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy powo ane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, 
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mog  by  równie  stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce zasadniczo równy lub wy szy poziom 
wykonania ni  powo ane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 
przez In yniera. Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz  by  
dok adnie opisane przez Wykonawc  i przed o one In ynierowi co najmniej na 28 dni przed dat  oczekiwanego 
przez Wykonawc  zatwierdzenia ich przez In yniera. W przypadku kiedy In ynier stwierdzi, e zaproponowane 
zmiany nie zapewniaj  zasadniczo równego lub wy szego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si  do norm 
powo anych w dokumentach. 

2. MATERIA Y 

2.1. ród a uzyskania materia ów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez In yniera. 
 Zatwierdzenie partii (cz ci) materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y 
z danego ród a uzyskuj  zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane 
z dopuszczonego ród a w sposób ci g y spe niaj  wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie post pu Robót. 

Wszystkie zastosowane materia y musz  posiada  aktualne wiadectwa jako ci (normy, aprobaty 
techniczne IBDiM itp.) stwierdzaj ce mo liwo  ich zastosowania do wykonania przedmiotowej inwestycji, w tym 
materia y dopuszczone do wykonania robót w obiekcie wpisanym do rejestru. 
 
2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w a cicieli i odno nych w adz na pozyskanie 
materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest 
zobowi zany dostarczy  In ynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a. 
 Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj c  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In ynierowi. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów 
z jakiegokolwiek ród a. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwi zane z dostarczeniem materia ów do Robót. 
 Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b d  
formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu Robót. 
 Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie b d  wykorzystane do Robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  
Kontraktu lub wskaza  In yniera. 
 Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In yniera, Wykonawca nie b dzie prowadzi  adnych 
wykopów w obr bie Terenu Budowy poza tymi, które zostan  wyszczególnione w Kontrakcie. 
 Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na 
danym obszarze. 

 
2.3. Inspekcja wytwórni materia ów 

 Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera w celu sprawdzenia zgodno ci 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich 
w a ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie podstaw  akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci. 
 W przypadku, gdy In ynier b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni b d  zachowane nast puj ce 
warunki: 
a) Kierownik b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 
b) In ynier b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si  produkcja 
materia ów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.4. Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom 

 Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Terenu Budowy, b d  
z o one w miejscu wskazanym przez In yniera. Je li In ynier zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do 
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innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez 
In yniera. 
 Ka dy rodzaj Robót, w których znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca 
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 

 Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b d  one potrzebne do Robót, 
by y zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w a ciwo  do Robót i by y dost pne do kontroli 
przez In yniera. 
 Miejsca czasowego sk adowania b d  zlokalizowane w obr bie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z In ynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc . 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materia ów 

 Je li Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju 
materia u w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed u yciem materia u, albo w okresie d u szym, je li b dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez 
In yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody In yniera. 
 
3. SPRZ T 

 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu na jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy 
i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
Robót, zaakceptowanym przez In yniera; w przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  
uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera. 
 Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okre lonymi 
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach In yniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 Sprz t b d cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót ma by  utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego 
u ytkowania. 
 Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 
u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Je eli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  
przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków Kontraktu, 
zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót 
 
4. TRANSPORT 

 Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie 
materia ów/sprz tu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu 
nietypowych adunków i w sposób ci g y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  In yniera. 
 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na jako  wykonywanych Robót i w a ciwo ci przewo onych materia ów. 
 Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi 
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach In yniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci e  na osie mog  by  u yte przez 
Wykonawc  pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg publicznych na 
koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jako  
zastosowanych materia ów i wykonywanych Robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , wymaganiami 
SST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami In yniera. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na pi mie przez In yniera. 
 Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostan , je li wymaga  tego b dzie In ynier, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno ci za ich dok adno . 
 Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów Robót b d  oparte na 
wymaganiach sformu owanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a tak e w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In ynier uwzgl dni wyniki bada  materia ów i Robót, rozrzuty 
normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz o ci, wyniki bada  
naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . 
 Polecenia In yniera b d  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro b  zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Wymagane opracowania projektowe 

 W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje nast puj ce projekty: 
- projekt technologiczny wykonania drogi dojazdowej do miejsca robót wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnie , 
- projekt technologiczny wykonania tymczasowego wzmocnienia filara, 
- projekt technologiczny wykonania konstrukcji wsporczych i rusztowa  dla wykonania robót przy wiadukcie, 
- projekt technologiczny prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem docelowego wzmocnienia podpór, 
- projekt technologiczny prowadzenia robót zwi zanych ze wzmocnieniem uków, 
- projekt technologiczny prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem pomostu wiaduktu, 
- projekt technologiczny prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem renowacji elementów ceglanych, 
- instrukcj  prowadzenia robót przy obiekcie zagro onym katastrof  budowlan  zgodnie z przepisami BHP, 
które przed rozpocz ciem robót zostan  uzgodnione i zaopiniowane przez projektanta. 
UWAGA! 
Ze wzgl du na prowadzenie robót na obiekcie mostowym wpisanym do rejestru zabytków Wykonawca jest 
zobowi zany do bie cego informowania projektanta o post pie robót oraz informowania o wszelkich mo liwych 
odst pstwach od projektu oraz zmian wynikaj cych w trakcie budowy w zwi zku z wykonaniem odkrywek 
poszczególnych elementów konstrukcyjnych, których inwentaryzacja przed wykonaniem robót nie by a mo liwa. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jako ci (PZJ) 

 Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In yniera Programu 
Zapewnienia Jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, mo liwo ci techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantuj ce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow , SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In yniera. 
 
Program Zapewnienia Jako ci b dzie zawiera : 
a) cz  ogóln  opisuj c : 

 organizacj  wykonania Robót, w tym terminy, sposób prowadzenia Robót,  
 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
 bhp, 
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów Robót; 
 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych Robót, 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ) 
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 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

steruj cych a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji In ynierowi; 

b) cz  szczegó ow  opisuj c  dla ka dego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem 

w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilo ci rodków transportu, oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, 

lepiszczy, kruszywa itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w a ciwo ci w czasie transportu, 
 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 

 sposób post powania z materia ami i Robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jako ci Robót 

 Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za o on  
jako  Robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n  kontrol  Robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia 
niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz Robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  
w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. 
 Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz Robót z cz stotliwo ci  
zapewniaj c  stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 
i SST. 
 Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  bada  i  ich  cz stotliwo  s  okre lone  w  SST,  normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewni  wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
 Wykonawca dostarczy In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy 
posiadaj  wa n  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych 
procedury bada . 
 In ynier b dzie mia  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
 In ynier b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach 
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Je eli niedoci gni cia te b d  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , In ynier natychmiast 
wstrzyma u ycie do Robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona odpowiednia jako  tych materia ów. 
 Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki b d  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem 
wytypowane do bada . 
 In ynier b dzie mia  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie In yniera Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  
w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone 
z w asnej woli.  

Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 
 Pojemniki do pobierania próbek b d  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez In yniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez In yniera b d  odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera. 
 
 
 
 
6.4. Badania i pomiary 
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 Wszystkie badania i pomiary b d  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez In yniera. 
 Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki 
do akceptacji In yniera. 
 
6.5. Raporty z bada  

 Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie 
pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 
 Wyniki bada  (kopie) b d  przekazywane In ynierowi na formularzach wed ug dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez In yniera 

 Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, In ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania, i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materia ów. 
 In ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie 
ocenia  zgodno  materia ów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez 
Wykonawc . 
 In ynier mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier poleci Wykonawcy lub 
zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na 
w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i Robót z Dokumentacj  Projektow  i SST. W takim 
przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez 
Wykonawc . 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 In ynier mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj : 
1. certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w a ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 

 Polsk  Norm  lub 
 Aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  

obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1. 
 i które spe niaj  wymogi Specyfikacji Technicznej. 
 W przypadku materia ów, dla których w/w dokumenty s  wymagane przez SST, ka da partia dostarczona 
do Robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemys owe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b d  dostarczone przez Wykonawc  
In ynierowi. 
 Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b d  odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w Dzienniku Budowy b d  dokonywane na bie co i b d  dotyczy  przebiegu Robót, stanu 
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s u bowego. Zapisy b d  czytelne, dokonane trwa  
technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty oznaczone kolejnym numerem za cznika 
i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera 
 Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
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 dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej, 
 uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów Robót, 
 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót, 
 przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach 
 uwagi i polecenia In yniera, 
 daty zarz dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj cych ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej 
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robot, 
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
 dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem, 

kto je przeprowadza , 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b d  przed o one 
In ynierowi do ustosunkowania si . 
 Decyzje In yniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub 
zaj ciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In yniera do ustosunkowania si . Projektant nie jest 
jednak stron  Kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy Robót. 
 
(2) Rejestr Obmiarów 

 Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si  w sposób ci g y w jednostkach przyj tych 
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci 
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b d  gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru Robót. Winny by  udost pnione na 
ka de yczenie In yniera. 
 
(4) Pozosta e dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nast puj ce dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b) protoko y przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protoko y odbioru Robót, 
e) protoko y z narad i ustale , 
f) korespondencj  na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy b d  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla In yniera i przedstawione do wgl du na yczenie 
Zamawiaj cego. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 Obmiar Robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj  
Projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru b d  wpisane do Rejestru Obmiarów. 
 Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich Robót. 
B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera na pi mie. 
 Obmiar gotowych Robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera. 
 
7.2. Zasady okre lania ilo ci Robót i materia ów 

 D ugo ci i odleg o ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b d  obmierzone poziomo wzd u  
linii osiowej. 
 Je li Specyfikacje Techniczne w a ciwe dla danych Robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b d  
wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. 
 Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b d  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
 
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 

 Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b d  zaakceptowane przez 
In yniera. 
 Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t 
wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie 
trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wa enia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci g y zachowanie 
dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez In yniera. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary b d  przeprowadzane przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a tak e 
w przypadku wyst powania d u szej przerwy w Robotach. 
 Obmiar Robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar Robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b d  wykonane w sposób zrozumia y 
i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b d  uzupe nione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie 
oddzielnego za cznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In ynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakrycie, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
 
8.1. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
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 Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
 Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu Robót. 
 Odbioru Robót dokonuje In ynier. 
 Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem In yniera. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  
w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera. 
 Jako  i ilo  Robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów zawieraj cych 
komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj  
Projektow , SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór cz ciowy 

 Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci Robót. Odbioru cz ciowego Robót 
dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje In ynier. 
 
8.3. Odbiór ostateczny 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo ci, 
jako ci i warto ci. 
 Ca kowite zako czenie Robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez 
Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera. 
 Odbiór ostateczny Robót nast pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licz c od dnia 
potwierdzenia przez In yniera zako czenia Robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.1. 
 Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci In yniera 
i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca Roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed o onych 
dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania Robót z Dokumentacj  
Projektow  i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów 
Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania Robót uzupe niaj cych i Robót 
poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupe niaj cych 
w warstwie cieralnej lub Robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez Komisje, e jako  wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj  Projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji 
i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwa ruchu, komisja dokona potr ce , 
oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych Robót w stosunku do wymaga  przyj tych w Dokumentach 
Kontraktowych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokó  odbioru ostatecznego 
Robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
1. Dokumentacj  Projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona 

w trakcie realizacji Kontraktu, 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupe niaj ce lub zmienne), 
3. Recepty i ustalenia technologicznie, 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (orygina y), 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ, 
6. Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z  SST i ew. PZJ, 
7. Opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze o enie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.)oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w a cicielom urz dze , 
9. Geodezyjn  inwentaryzacje powykonawcz  Robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. Kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
11. Dokumenty wymagane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który sprawuje nadzór nad zabytkiem. 
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 W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b d  gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót. Wszystkie zarz dzone przez Komisj  Roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b d  zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zmawiaj cego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupe niaj cych wyznaczy 
komisja. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. “Odbiór ostateczny Robót”. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

 Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  
ustalon  dla danej pozycji Kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana 
przez Wykonawc  w danej pozycji Kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji Kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, 
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej 
i w Dokumentacji Projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe Robót b d  obejmowa : 

 Robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami. 
 Warto  zu ytych Materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu nas Teren Budowy. 
 Warto  pracy Sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami. 
 Koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 Podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 
 
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 

 Koszt dostosowania si  do wymaga  Warunków Kontraktu i Wymaga  Ogólnych zawartych 
w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnionych w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa 

ruchu oraz Projektem Organizacji Ruchu oraz jego utrzymanie oraz demonta  po zako czeniu robót, 
(b) Op aty/dzier awy terenu 
(c) Przygotowanie terenu 
(d) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  

i drena u 
(e) Tymczasowa przebudowa urz dze  obcych 

 Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Oczyszczanie, przestawianie przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, 

poziomych, barier i wiate  
(b) Utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji 

ruchu obejmuje: 
(c) Usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania 
(d) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994 r., poz.414 z pó niejszymi 

zmianami), 
2. Rozporz dzenie MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 

2 z 1995 r. , poz. 29), 
3. Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U Nr 14, poz.60 z pó niejszymi zmianami). 
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SST D-01.01.01 
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH 

1. WST P 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru robót zwi zanych z geodezyjn  obs ug  budowy w ramach remontu i rewaloryzacji wiaduktu 

danowskiego. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wszystkimi 
czynno ciami umo liwiaj cymi i maj cymi na celu: 
- wyznaczenie punktów g ównych,  
- wyznaczenie roboczych punktów wysoko ciowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, uków itp.,  
- wytyczenie punktów niezb dnych do wykonania elementów konstrukcyjnych wiaduktu, chodników na doj ciach, 

skarp, dróg gruntowych i innych. 
W zakres robót pomiarowych wchodz :  
- uzupe nienie dodatkowymi punktami, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznaczenie w sposób umo liwiaj cy 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 Ewidencja obejmuje sporz dzenie niezb dnych map powykonawczych i ich ewidencj  w pa stwowych 
zasobach geodezyjnych. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i ko cowy punkt trasy. 
1.4.2. Elementy konstrukcyjne wiaduktu – punkty, których wyznaczenie i zastabilizowanie jest niezb dne dla 

wytyczenie i wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych wiaduktu. 
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót  podano w  SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materia ów 

 Do stabilizacji, wyznaczenia osi trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa  pale i paliki drewniane 
rednicy od 0,05 do 0,08m i d ugo ci oko o 0,30m, a dla punktów utrwalanych w istniej cej nawierzchni bolce 

stalowe rednicy 5mm i d ugo ci od 0,04 do 0,05m. „ wiadki” powinny mie  d ugo  oko o 0,50m i przekrój 
prostok tny. 
 
3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprz t pomiarowy 

Do odtworzenia i wyznaczenia punktów obiektu nale y stosowa  nast puj cy sprz t: 
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 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 tyczki, 
 aty, 
 ta my stalowe, szpilki. 

 Sprz t stosowany do pomiarów powinien gwarantowa  uzyskanie wymaganej dok adno ci pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Sprz t i materia y mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK. Przed 
przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przej  od Zamawiaj cego dane zawieraj ce lokalizacj  sta ego 
punktu wysoko ciowego (Reper Roboczy). W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca 
powinien przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót. Prace 
pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
  Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w Dokumentacji Projektowej s  zgodne 
z rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni  si  od 
rz dnych okre lonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi  o tym In yniera. Ukszta towanie terenu 
w takim rejonie nie powinno by  zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez In yniera. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rz dnych rzeczywistych, 
akceptowane przez In yniera, zostan  wykonane na koszt Zamawiaj cego.  
 Zaniechanie powiadomienia In yniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci  Wykonawc . 
Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed zaakceptowaniem wyników 
pomiarów przez In yniera. 
 Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz  by  zaopatrzone w oznaczenia 
okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i po o enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze  
powinny by  zaakceptowane przez In yniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w czasie trwania 
robót. Je eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj cego zostan  zniszczone przez Wykonawc  wiadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan  one odtworzone na 
koszt Wykonawcy. Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale  do 
obowi zków Wykonawcy. 
 
5.2.1. Wyznaczenie obiektu 

 Tyczenie punktów g ównych, osi i kraw dzi nale y wykona  zgodnie z Dokumentacj  Projektow . 
Wyznaczone punkty nie powinny by  przesuni te wi cej ni  o 3cm w stosunku do projektowanych, a rz dne punktów 
nale y wykona  z dok adno ci  do 1cm w stosunku do projektowanych rz dnych. 
 
5.2.2. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wykonawca wyznaczy i wykona pomiary niwelacyjne ka dego przekroju poprzecznego z lokalizacj  punktów 
pomiarowych w osi drogi i na kraw dziach maksymalnie co 15m, a je li to b dzie konieczne ilo  punktów zag ci , 
aby uzyska  po dan  dok adno  odwzorowania terenu. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Kontrola jako ci prac pomiarowych 

 Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych nale y 
prowadzi  wed ug ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi 
w odpowiednich punktach niniejszej SST. Tyczenie drogi, mostu, chodników, nale y sprawdza  na wszystkich 
za amaniach pionowych i krzywiznach w poziomie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk   obmiaru  robót  zwi zan   z  wyznaczeniem drogi, elementów mostu, jazu, chodników, zjazdów, 
elementów odwodnienia w terenie jest  - 1 km (1 kilometr).  Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien 
obejmowa  jakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez In yniera. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbioru dokonuje In ynier po sprawdzeniu prawid owo ci wykonania robót, na podstawie szkiców, 
dzienników i pomiarów geodezyjnych lub protoko ów z kontroli geodezyjnej, które przedk ada In ynierowi 
Wykonawca. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena za geodezyjn  obs ug  budowy 

Cena jednostkowa obejmuje Wykonanie wszystkich niezb dnych czynno ci okre lonych w niniejszej SST na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokó ów kontroli zgodnie z zasadami okre lonymi 
w SST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 W cen  nale y wkalkulowa  koszty zwi zane z: 
 sprawdzeniem i wyznaczeniem punktów g ównych drogi, wiaduktu i chodników i elementów powi zanych obj tych 

dokumentacj  projektow . 
 uzupe nienie robót dodatkowymi punktami i wykonywanie pomiarów w miar  post pu robót zgodnie 

z Dokumentacj  Projektow , 
 wyznaczenie punktów charakterystycznych, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie u atwiaj ce odszukanie 
i ewentualne odtworzenie, 

 ewentualna regulacja wysoko ciowa (odtworzenie) punktów g ównych trasy, 
 prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
 wykonanie map geodezyjnych powykonawczych z naniesieniem do pa stwowych zasobów geodezyjnych, 
 zakup potrzebnych materia ów do pomiarów bie cych i zastabilizowanie punktów po zako czeniu  robót, 
 odtworzenie granic pasa drogowego – wznowienie granic, 
 odwiezienie sprz tu po zako czeniu robót. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SST D-01.02.01 
USUNI CIE DRZEW I KRZAKÓW 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z usuni ciem drzew i krzewów w ramach remontu i rewaloryzacji wiaduktu danowskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z usuni ciem drzew 
i krzaków w ramach robót przygotowawczych i obejmuj : 
- usuni cie krzewów i krzaków porastaj cych skarpy i teren obj ty zakresem projektu. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

 Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprz t do usuwania drzew i krzaków 

 Do wykonywania robót zwi zanych z usuni ciem drzew i krzaków nale y stosowa : 
 pi y mechaniczne, 
 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni cia z pasa drogowego, 
 spycharki, 
 koparki lub ci gniki ze specjalnym osprz tem do prowadzenia prac zwi zanych z wyr bem drzew. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport pni i karpiny 

 Pnie, karpin  oraz ga zie nale y przewozi  transportem samochodowym. 
 Pnie przedstawiaj ce warto  jako materia  u ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by  
transportowane w sposób nie powoduj cy ich uszkodze . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

 Roboty zwi zane z usuni ciem drzew i krzaków obejmuj  wyci cie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
wywiezienie pni, karpiny i ga zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie do ów oraz ewentualne 
spalenie na miejscu pozosta o ci po wykarczowaniu. 
 Teren pod budow  drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych 
w dokumentacji projektowej, powinien by  oczyszczony z drzew i krzaków. 
 Zakres wycinki drzew i usuni cia krzaków nale y uzgodni  z Inwestorem. 
 Wycink  drzew o w a ciwo ciach materia u u ytkowego nale y wykonywa  w tzw. sezonie r bnym, 
ustalonym przez In yniera. 
 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren 
nale y oczy ci  z ro linno ci, wykarczowa  pnie i usun  korzenie tak, aby zawarto  cz ci organicznych 
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekracza a 2%. 
 W miejscach nasypów teren nale y oczy ci  tak, aby cz ci ro linno ci nie znajdowa y si  na g boko ci 
do 60 cm poni ej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyj tkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 
 Ro linno  istniej ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni cia, powinna by  przez 
Wykonawc  zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je eli ro linno , która ma by  zachowana, zostanie uszkodzona 
lub zniszczona przez Wykonawc , to powinna by  ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 
przez odpowiednie w adze. 
 
5.3. Usuni cie drzew i krzaków 

 Pnie drzew i krzaków znajduj ce si  w pasie robót ziemnych, powinny by  wykarczowane, za wyj tkiem 
nast puj cych przypadków: 
a) w obr bie nasypów - je eli rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniej ca rz dna terenu w tym miejscu znajduje 

si  co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie 
pozostawione pod nasypami powinny by  ci te nie wy ej ni  10 cm ponad powierzchni  terenu. Powy sze 
odst pstwo od ogólnej zasady, wymagaj cej karczowania pni, nie ma zastosowania, je eli przewidziano 
stopniowanie powierzchni terenu pod podstaw  nasypu, 

b) w obr bie wyokr glenia skarpy wykopu przecinaj cego si  z terenem. W tym przypadku pnie powinny by  
ci te równo z powierzchni  skarpy albo poni ej jej poziomu. 

 Poza miejscami wykopów do y po wykarczowanych pniach nale y wype ni  gruntem przydatnym do 
budowy nasypów i zag ci , zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne”. 
 Do y w obr bie przewidywanych wykopów, nale y tymczasowo zabezpieczy  przed gromadzeniem si  
w nich wody. 
 Wykonawca ma obowi zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiaj ce warto  jako 
materia  u ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraci y tej w a ciwo ci w czasie robót. 
 M ode drzewa i inne ro liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by  wykopane z du  
ostro no ci , w sposób który nie spowoduje trwa ych uszkodze , a nast pnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 
 
5.4. Zniszczenie pozosta o ci po usuni tej ro linno ci 

 Sposób zniszczenia pozosta o ci po usuni tej ro linno ci powinien by  zgodny z ustaleniami SST lub 
wskazaniami In yniera. 
 Je eli dopuszczono przerobienie ga zi na kor  drzewn  za pomoc  specjalistycznego sprz tu, to sposób 
wykonania powinien odpowiada  zaleceniom producenta sprz tu. Nieu yteczne pozosta o ci po przeróbce powinny 
by  usuni te przez Wykonawc  z terenu budowy. 
 Je eli dopuszczono spalanie ro linno ci usuni tej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma 
obowi zek zadba , aby odby o si  ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpiecze stwa i odpowiednich 
przepisów. 
 Zaleca si  stosowanie technologii, umo liwiaj cych intensywne spalanie, z powstawaniem ma ej ilo ci 
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w do ach z wymuszonym dop ywem powietrza. Po 
zako czeniu spalania ogie  powinien by  ca kowicie wygaszony, bez pozostawienia tl cych si  cz ci. 
 Je eli warunki atmosferyczne lub inne wzgl dy zmusi y Wykonawc  do odst pienia od spalania lub jego 
przerwania, a nagromadzony materia  do spalenia stanowi przeszkod  w prowadzeniu innych prac, Wykonawca 
powinien usun  go w miejsce tymczasowego sk adowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez In yniera, 
w którym b dzie mo liwe dalsze spalanie. 
 Pozosta o ci po spaleniu powinny by  usuni te przez Wykonawc  z terenu budowy. Je li pozosta o ci po 
spaleniu, za zgod  In yniera, s  zakopywane na terenie budowy, to powinny by  one uk adane w warstwach. Ka da 
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warstwa powinna by  przykryta warstw  gruntu. Ostatnia warstwa powinna by  przykryta warstw  gruntu 
o grubo ci co najmniej 30 cm i powinna by  odpowiednio wyrównana i zag szczona. Pozosta o ci po spaleniu nie 
mog  by  zakopywane pod rowami odwadniaj cymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa si  
przep yw wód powierzchniowych. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

 Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia ro linno ci, wykarczowania 
korzeni i zasypania do ów.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z usuni ciem drzew i krzaków jest: 
- m2 (metr kwadratowy) – wyci tych krzewów i usuni tych drzew. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlega sprawdzenie do ów po wykarczowanych 
pniach, przed ich zasypaniem. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 P atno  nale y przyjmowa  na podstawie jednostek obmiarowych wed ug pkt 7. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
 wyci cie i wykarczowanie drzew i krzewów, 
 wywiezienie pni, karpiny i ga zi poza teren budowy lub przerobienie ga zi na kor  drzewn , wzgl dnie 

spalenie na miejscu pozosta o ci po wykarczowaniu, 
 zasypanie do ów, 
 wyrównanie i wyplantowanie powierzchni terenu w miejscach wycinki, 
 uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

 Nie wyst puj . 
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SST D-01.02.02 
ZDJ CIE WARSTWY HUMUSU 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu w ramach remontu i rewaloryzacji wiaduktu 

danowskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy 
humusu w ramach robót przygotowawczych i obejmuj : 
- zdj cie przypowierzchniowej warstwy humusu gr. 15 cm na skarpach nasypów. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

  Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIA Y 

 Nie wyst puj . 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprz t do zdj cia humusu 

 Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu nie nadaj cej si  do powtórnego u ycia nale y 
stosowa : 
 równiarki, 
 spycharki, 
 opaty, szpadle i inny sprz t do r cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawid owe 

wykonanie robót sprz tem zmechanizowanym nie jest mo liwe, 
 koparki i samochody samowy adowcze - w przypadku transportu na odleg o  wymagaj c  zastosowania 

takiego sprz tu. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport humusu 
 Humus nale y przemieszcza  z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozi  transportem 
samochodowym. Wybór rodka transportu zale y od odleg o ci, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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 Teren pod budow  drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych 
w dokumentacji projektowej powinien by  oczyszczony z humusu. 
 
5.2. Zdj cie warstwy humusu 

 Warstwa humusu powinna by  zdj ta z przeznaczeniem do pó niejszego u ycia przy umacnianiu skarp, 
zak adaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynno ci okre lonych w dokumentacji 
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by  wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub 
wskazaniami In yniera. 
 Humus nale y zdejmowa  mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyj tkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj ce dla prawid owego wykonania robót, wzgl dnie mo e 
stanowi  zagro enie dla bezpiecze stwa robót (zmienna grubo  warstwy humusu, s siedztwo budowli), nale y 
dodatkowo stosowa  r czne wykonanie robót, jako uzupe nienie prac wykonywanych  mechanicznie. 
 Warstw  humusu nale y zdj  z powierzchni ca ego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
okre lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez In yniera. 
 Grubo  zdejmowanej warstwy humusu (zale na od g boko ci jego zalegania, wysoko ci nasypu, potrzeb 
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by  zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub 
wskazana przez In yniera, wed ug faktycznego stanu wyst powania. Stan faktyczny b dzie stanowi  podstaw  do 
rozliczenia czynno ci zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu. 
 Zdj ty humus nale y sk adowa  w regularnych pryzmach. Miejsca sk adowania humusu powinny by  przez 
Wykonawc  tak dobrane, aby humus by  zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak e naje d aniem przez 
pojazdy. Nie nale y zdejmowa  humusu w czasie intensywnych opadów i bezpo rednio po nich, aby unikn  
zanieczyszczenia glin  lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola usuni cia humusu 

 Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia humusu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) zdj tej warstwy humusu gr. 15 cm. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
 zdj cie humusu wraz z ha dowaniem w pryzmy wzd u  drogi lub odwiezieniem na wysypisko z kosztem 

przyj cia na wysypisku. 
 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

 Nie wyst puj . 
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SST D-01.02.03 
ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I IN YNIERSKICH 

 
1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru robót zwi zanych z wyburzeniem obiektów budowlanych w ramach remontu i rewaloryzacji wiaduktu 

danowskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wyburzeniem 
elementów konstrukcyjnych i obejmuj : 
- rozbiórka cz ci elementów elbetowych gzymsów, 
- rozebranie (skucie) wierzchniej warstwy betonu na dolnych cianach podpór, 
- rozebranie warstwy ochronnej zasypki z cegie  i kamienia, 
- rozebranie (skucie) górnych cz ci cian ceglanych dla wykonania pomostu wiaduktu. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

 Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

      Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

     Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprz t do wykonania robót zwi zanych z wyburzeniem obiektów 

 Do wykonania robót zwi zanych z wyburzeniem obiektów budowlanych nale y stosowa : 
 spycharki, 
 adowarki, 
 d wigi, 
 urawie samochodowe, 
 pi y mechaniczne, 
 palniki, 
 m oty pneumatyczne, 
 koparki, 
 samochody ci arowe, 

a w razie potrzeby specjalistyczny sprz t do wyburze . 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materia ów z rozbiórki 

 Materia  z rozbiórki mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu. Wybór rodka transportu zale y od 
odleg o ci i warunków lokalnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Czynno ci wst pne 

 Roboty rozbiórkowe obejmuj  usuni cie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w stosunku do 
których zosta o to przewidziane w dokumentacji projektowej. 
 Obiekty znajduj ce si  w pasie robót drogowych, nie przeznaczone do usuni cia, powinny by  przez 
Wykonawc  zabezpieczone przed uszkodzeniem. Je eli obiekty, które maj  by  zachowane, zostan  uszkodzone lub 
zniszczone przez Wykonawc , to powinny one by  odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 
przez Zamawiaj cego. 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 

 Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów mo liwych do powtórnego 
wykorzystania powinny by  usuwane bez powodowania zb dnych uszkodze . O ile uzyskane elementy nie staj  si  
w asno ci  Wykonawcy, powinien on przewie  je na miejsce okre lone w SST lub wskazane przez In yniera. 
 Je eli jest mo liwe oraz dopuszczone przez In yniera spalenie nieprzydatnych elementów uzyskanych 
w wyniku prac rozbiórkowych, nale y je odwie  na wysypisko i zutylizowa . 
 Elementy i materia y, które zgodnie z SST staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinny by  usuni te z terenu 
budowy. 
 Do y (wykopy) po usuni tych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajduj ce si  w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacj  projektow  b d  wykonywane wykopy drogowe, powinny by  tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si  w nich wody opadowej. 
 Do y, w miejscach gdzie nie przewiduje si  wykonania wykopów drogowych, nale y wype ni  warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj cego terenu i zag ci . 
 Roboty rozbiórkowe mo na rozpocz  dopiero po wykonaniu robót zwi zanych z odpowiednich zabezpiecze  
poszczególnych elementów konstrukcyjnych wiaduktu. 
 Ze wzgl du na z y stan techniczny wiaduktu roboty rozbiórkowe wykonywa  nale y ze szczególn  
ostro no ci . 
 Przed wykonaniem demonta u gzymsów oraz rozbiórk  zewn trznych powierzchni betonowych podpór nale y 
wykona  wzmocnienie górnych cz ci korpusów filarów oraz uków, aby zagwarantowa  bezpiecze stwo dla 
konstrukcji oraz pracowników zatrudnionych do prowadzenia robót rozbiórkowych. 
 Przed wykonaniem robót nale y równie  dokona  szczegó owych ogl dzin poszczególnych elementów 
wiaduktu – w szczególno ci gzymsów na koronie i w razie potrzeby usun  lu no zamocowane cz ci. 
 W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych nale y na bie co kontrolowa  stan techniczny wiaduktu i w razie 
konieczno ci prowadzi  natychmiast roboty zabezpieczaj ce przed ewentualn  awari  konstrukcji. 
 Zaleca si  wykonanie demonta u elementów elbetowych gzymsów w nast puj cy sposób: 
1) Rozebranie cz ci nawierzchni na wiadukcie w postaci zasypki kamiennej oraz warstwy ochronnej z cegie , 
2) Skucie betonu w miejscach mocowania elementów elbetowych oraz ewentualne przyci cie pr tów 
zbrojeniowych, 
3) Zdemontowanie poszczególnych elementów elbetowych za pomoc  d wigu i przetransportowanie na odk ad, 
4) Roboty prowadzi  w sposób minimalizuj cy uszkodzenie elementów ceglanych, 
5) Roboty prowadzi  r cznie lub przy pomocy drobnego sprz tu mechanicznego, 
6) Nie stosowa  sprz tu który ze wzgl du na swoje gabaryty i ci ar mo e spowodowa  uszkodzenie wiaduktu, 
7) Ze wzgl du na prowadzenie prac na wysoko ci miejsca te nale y odpowiednio zabezpieczy  (wykona  balustrady 
zabezpieczaj ce), 
 Wykonanie rozbiórki zasypki: 
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1) Roboty prowadzi  r cznie, a grunt z wykopów na odk ad transportowa  przy pomocy pojemników mocowanych 
do d wigu lub lekkich taczek, 
2) Rozbiórk  wykonywa  etapami rozbieraj c poszczególne jej warstwy, 
3) Po wykonaniu wykopów miejsca odkopane zabezpieczy  przed dzia aniem czynników atmosferycznych poprzez 
np. zakrycie foli  budowlan , 
4) Po odkryciu górnych cz ci uków i wewn trznych cz ci cian pionowych nale y dokona  oceny technicznej 
odkrytych cz ci i w razie potrzeby niezw ocznie zabezpieczy  je przed zniszczeniem. 
 Rozbiórka (skucie) wierzchniej warstwy betonu na dolnych cz ciach korpusów podpór: 
1) Roboty prowadzi  r cznie lub przy pomocy drobnego sprz tu mechanicznego, 
2) Nie dopuszcza  do uszkodzenia wewn trznej cze ci korpusów, 
3) Po skuciu betonu powierzchni  oczy ci  (np. poprzez przedmuchanie spr onym powietrzem) i zabezpieczy   
     przed dzia aniem czynników atmosferycznych, 
4) Po wykonaniu rozbiórki dokona  oceny technicznej odkrytych cz ci podpór. 
 Rozbiórka (skucie) górnych cz ci cian ceglanych dla wykonania pomostu wiaduktu: 
1) Roboty prowadzi  r cznie lub przy pomocy drobnego sprz tu mechanicznego, 
2) Przed wykonaniem robót wykona  dok adne pomiary geodezyjne i dok adnie okre li  konieczny zakres rozbiórki, 
3) W razie konieczno ci wykona  dodatkowe zabezpieczenie cian wiaduktu (np. poprzez za o enie odpowiednich  
     klamer), 
4) Przed wykonaniem robót sprawdzi  stan elementów ceglanych, aby nie dopu ci  odspojenie zbyt du ych  
     elementów, 
5) W razie konieczno ci rozebra  wi ksze fragmenty ceglane i odtworzy  przy zastosowaniu w a ciwych  
     materia ów. 
   
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jako ci robót wyburzeniowych 

 Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia elementów przewidzianych do 
rozbiórki. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest:  
-  m3 (metr sze cienny) rozebranych betonowych i elbetowych elementów konstrukcyjnych, rozebranej warstwy 
betonu na cianach podpór, rozebranej warstwy ochronnej, rozebranych górnych elementów cian, 
wraz z za adunkiem i transportem gruzu i materia ów z rozbiórki na wysypisko ustalone przez Wykonawc  z kosztami 
wysypiska. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena robót obejmuje: 
 koszt budowy i rozbiórki dróg technologicznych dla prowadzenia rozbiórek,  
 rozebranie i wyburzenie wszystkich elementów elbetowych, betonowych, stalowych,  
 ewentualne ci cie mechaniczne stali zbrojeniowej, 
 wykonanie niezb dnych rusztowa , konstrukcji wsporczych i zabezpieczaj cych, 
 odwiezienie materia u z rozbiórki, 
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 sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materia ów, 
 ewentualne zasypanie i zag szczenie gruntu w do ach (wykopach) po usuni tych obiektach, 
 ewentualne odwadnianie miejsca prowadzenia rozbiórek, 
 koszt opracowania i zatwierdzenia projektów technicznych dotycz cych technologii wykonania rozbiórek, 
 uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót, 
 koszty przyj cia materia ów z rozbiórki na wysypisko wraz z transportem, 
 uporz dkowanie terenu robót, 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

Dz. nr 22/53 póz. 89 - BHP. Transport r czny 
Dz. nr 13/72 pó . 93 - Zarz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych z  dnia 
28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót monta owych i rozbiórkowych 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane Dz.U. nr 89 póz. 414 (z pó niejszymi zmianami) 
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SST D-05.01.00 
NAWIERZCHNIE GRUNTOWE. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  Szczegó owej  Specyfikacji Technicznej  s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru nawierzchni gruntowej, ulepszonej w ramach remontu i rewaloryzacji wiaduktu danowskiego. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

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

 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 
wykonanie nawierzchni gruntowej, ulepszonej i obejmuj : 
- wykonanie reprofilacji dróg gruntowych w obrebie wiaduktu. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa naturalna - okre lenie w rozumieniu niniejszej SST jest równoznaczne z poj ciem 
„nawierzchnia gruntowa profilowana” wed ug ni ej podanej definicji: 
Nawierzchnia gruntowa profilowana - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych, w którym wyst puj cy grunt pod o a jest wyrównany i odpowiednio ukszta towany w profilu 
pod u nym i przekroju poprzecznym oraz zag szczony. 

1.4.2. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych, w którym wyst puj cy grunt pod o a jest ulepszony mechanicznie lub chemicznie, wyrównany 
i odpowiednio ukszta towany w profilu pod u nym i przekroju poprzecznym oraz zag szczony. 

1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami i definicjami podanymi 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIA Y  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Grunt 

 Grunt jest podstawowym materia em do budowy nawierzchni gruntowych. 
 Grunty nale y klasyfikowa  zgodnie z norm  PN-B-02480. 
 Przy budowie nawierzchni gruntowej nale y kierowa  si  zasad  wykorzystania w maksymalnym stopniu 
gruntu zalegaj cego w pod o u. 
 Rozpoznanie gruntu nale y przeprowadzi  na podstawie bada  makroskopowych okre lonych w normie 
PN-B-04452; badania uziarnienia wed ug normy PN-B-04481 lub PN-B-06714-15. 
 Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci podaje tablica 1. 

Tablica 1. Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci 

  Wymagania 
Lp. W a ciwo ci Grunty 

niewysadzin
owe 

Grunty 
w tpliwe 

Grunty 
wysadzinow
e 

1 Wska nik no no ci wed ug BN-
70/8931-05, %, (Wno ) Wno   10 

Wno  od  5   
do 10 Wno  < 5 



 

- 35 -                                                                              KAMOST Projektowanie, nadzory dróg i mostów 

"DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU I REWALORYZACJI  
WIADUKTU DANOWSKIEGO" 

2 Wska nik piaskowy (WP) wed ug BN-
64/8931-01 WP  35 

WP od 25  
do 35 WP < 25 

3 Zawarto  cz stek poni ej 0,063 mm 
wed ug PN-B-06714-15, % poni ej 20 od 20 do 30 powy ej 30 

4 Zawarto  cz stek poni ej 0,02 mm 
wed ug PN-B-04481, % poni ej 3 od 3 do 10 powy ej 10 

5 Kapilarno  bierna wed ug PN-B-04493 
, m Hkb < 1,0 Hkb od 1,0 

do 1,3 Hkb > 1,3 

 
 Badaniami powinny by  obj te próbki gruntów pobrane co najmniej na g boko  strefy przemarzania (od 
0,8 do 1,4 m od  poziomu terenu). 

3. SPRZ T 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Nale y stosowa  sprz t podany w SST D-05.01.02 „Nawierzchnia gruntowa ulepszona”. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Przygotowanie pod o a 

 Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania nawierzchni powinny by  wcze niej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki nale y ustawia  w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwi  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 metrów. 

Przed wykonaniem nawierzchni nale y oczy ci  i przygotowa  pod o e. 

5.3. Wykonanie nawierzchni 

 Wymagania dotycz ce wykonania nawierzchni gruntowej i jej piel gnacji podano w SST D-05.01.02 
„Nawierzchnia gruntowa ulepszona”. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, a pozosta e 
zasady w SST D-05.01.02 „Nawierzchnia gruntowa ulepszona”. 

6.2. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych nawierzchni 

6.2.1. Równo  nawierzchni 

 Nierówno ci pod u ne nawierzchni nale y mierzy  4-metrow  at , zgodnie z norm  BN-68/8931-04. 
 Nierówno ci nawierzchni gruntowej nie powinny przekracza  15 mm. 

6.2.2. Spadki poprzeczne nawierzchni 

 Spadki poprzeczne nawierzchni nale y mierzy  przy u yciu 4-metrowej aty i poziomicy. 
 Odchylenia spadków poprzecznych nawierzchni na prostych i ukach nie powinny by  wi ksze ni   0,5 % 
od spadków projektowanych. 

6.2.3. Rz dne wysoko ciowe  

 Odchylenie rz dnych wysoko ciowych nawierzchni od rz dnych projektowanych nie powinno by  wi ksze 
ni  + 1 cm i -3 cm. 
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6.2.4. Ukszta towanie osi nawierzchni 
 O  nawierzchni w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni   5 cm. 

6.2.5. Szeroko  nawierzchni 

 Szeroko  nawierzchni nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  + 10 cm i -5 cm. 

6.3. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 

 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanej nawierzchni gruntowej podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanej nawierzchni gruntowej 

 Lp.               Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo  
bada  i pomiarów 

1 Równo  pod u na co 20 m at  na ka dym pasie ruchu 

2 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 

3 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

4 Rz dne wysoko ciowe co 100 m 

 5 Ukszta towanie osi w planie *) co 100 m 

6 Szeroko  nawierzchni 10 razy na 1 km 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y 
wykona  w punktach g ównych uków poziomych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni gruntowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli 
wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wed ug pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Zakres czynno ci obj tych cen  jednostkow  podano w OST:  
D-05.01.02 „Nawierzchnia gruntowa ulepszona”.  

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów 
  2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
  3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno ci biernej 
  5. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego 
  6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod  bromow  
  7. PN-B-06731 u el wielkopiecowy kawa kowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 
  8. PN-B-19701 Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci 
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  9. PN-B-30020 Wapno 
10. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntu ulepszonego wapnem 
12. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popio y lotne 
13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego 
14. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych 

i pod o a przez obci enie p yt  
15. BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych 
16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at  
17. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika no no ci gruntu jako pod o a 

nawierzchni podatnych 
18. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu 
19. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi popio ami 

lotnymi 

10.2. Inne materia y 

20.J. Jaworski. Drogi gruntowe. Cz  I. Projektowanie. Studia i materia y. Zeszyt nr 8, IBDiM, Warszawa, 1977. 
21.J. Jaworski. Drogi gruntowe. Cz  II. Budowa nawierzchni, dróg i placów. Studia i materia y. Zeszyt nr 10, 

IBDiM, Warszawa 1978. 
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SST D-05.01.02 
NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA 

 
1.WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  Szczegó owej  Specyfikacji Technicznej  s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru nawierzchni gruntowej, ulepszonej w ramach remontu i rewaloryzacji wiaduktu danowskiego. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

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

 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 
wykonanie nawierzchni gruntowej, ulepszonej i obejmuj : 
- wykonanie reprofilacji dróg gruntowych w obrebie wiaduktu. 
 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiaj cym sk ad 
granulometryczny i w a ciwo ci gruntu rodzimego. 

1.4.2. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona 
wed ug wzoru: 

 

gdzie: 
d60  -  rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10  - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w sST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania 
ogólne”. 

2. MATERIA Y 

2.1. Mieszanka gliniasto- wirowa 

 Optymalna mieszanka gliniasto- wirowa powinna mie  ramowy sk ad uziarnienia wed ug tablicy 4. 
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna posiada  uziarnienie ci g e i le e  w obszarach okre lonych na rysunku 2. 
- wirowych 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania 
ogólne”. 

3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni 

 W zale no ci od okre lonego w dokumentacji projektowej lub SST sposobu ulepszania nawierzchni 
gruntowej, Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z 
nast puj cego sprz tu: 
 spycharek, równiarek lub sprz tu rolniczego (p ugi, brony, kultywatory) do spulchniania i profilowania, 
 zgarniarek, spycharek lub równiarek do rozk adania materia ów do mechanicznego ulepszania nawierzchni, 
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 przewo nych zbiorników na wod  (drogowe, rolnicze itp.) wyposa onych w urz dzenia do równomiernego i 
kontrolowanego dozowania wody, 

 walców ogumionych i g adkich, lekkich i rednich, samojezdnych lub doczepianych, walców wibracyjnych 
jedno i dwuwa owych, wibracyjnych i wibrouderzeniowych zag szczarek do zag szczania wyprofilowanej 
warstwy gruntu wymieszanego z dodatkami ulepszaj cymi. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania 
ogólne”. 

4.2. Transport  

 Grunty i materia y do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowej mo na przewozi  dowolnymi 
rodkami transportu.  

 Materia y do chemicznego ulepszania nawierzchni gruntowej nale y przewozi  zgodnie z wymaganiami 
norm przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne”. 

5.2. Przygotowanie pod o a 

 Wymagania dotycz ce przygotowania pod o a podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. 
Wymagania ogólne”. 

5.3. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie 

5.3.1. Projektowanie sk adu mieszanki optymalnej gruntowej 

 Przed rozpocz ciem robót Wykonawca powinien dostarczy  In ynierowi do akceptacji projekt sk adu 
mieszanki optymalnej oraz próbki gruntów przeznaczonych na mieszank , pobrane w obecno ci In yniera. 
 Zaprojektowany sk ad mieszanki powinien odpowiada  wymaganiom podanym w tablicy 3 i na rysunku 1 
lub w tablicy 4 i na rysunku 2 i zawiera : 
 opis i wyniki bada  gruntów, 
 okre lenie wilgotno ci optymalnej mieszanki wg metody Proctora podanej w normie PN-B-04481 [3]. 

5.3.2. Wbudowanie i zag szczenie mieszanki optymalnej gruntowej 

 W gruntach piaszczystych mieszank  optymaln  zaleca si  wbudowywa  sposobem powierzchniowym. Na 
wyprofilowanym pod o u w kierunku pod u nym i uformowanym poprzecznie ze spadkiem oko o 4%, nale y na 
ca ej powierzchni roz o y  równomiernie grunt doziarniaj cy (spoisty). Grunt doziarniaj cy mo e by  rozk adany 
bezpo rednio po przywiezieniu lub gromadzony w pryzmach i rozk adany przed mieszaniem. 
 Przed rozpocz ciem mieszania nale y sprawdzi  wilgotno  gruntów. W przypadku gdy jest ona  ni sza od 
wilgotno ci optymalnej o wi cej ni  20 % jej warto ci, nale y doda  wody do uzyskania wilgotno ci optymalnej, a 
w przypadku gdy jest wy sza o wi cej ni  10% jej warto ci, grunt nale y przesuszy .  
 Mieszanie gruntów nale y wykonywa  do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury mieszanki. Nale y 
zwraca  uwag , aby wymieszana by a ca a zaprojektowana grubo  warstwy gruntu pod o a. 
 Sprz t mieszaj cy powinien posuwa  si  wzd u  drogi równoleg ymi pasami. lady kolejnych przejazdów 
powinny nak ada  si  na szeroko ci od 10 do 15 cm. 
 Po zako czeniu mieszania nie powinno by  w mieszance grudek gruntu wi kszych od 0,5 cm. 
 Wymieszany grunt nale y wyrówna  i wyprofilowa , a nast pnie zag ci  walcem ogumionym, 
wieloko owym lub g adkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg. 
 Zag szczenie nawierzchni o przekroju daszkowym nale y rozpoczyna  od kraw dzi i stopniowo przesuwa  
pasami pod u nymi cz ciowo nak adaj cymi si  w kierunku jej osi. Zag szczenie nawierzchni o jednostronnym 
spadku nale y rozpoczyna  od dolnej kraw dzi i przesuwa  pasami pod u nymi, cz ciowo nak adaj cymi si , w 
kierunku jej górnej kraw dzi. 
 Zag szczenie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia wymaganego w dokumentacji 
projektowej i SST. 
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 Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie nawierzchni o grubo ci powy ej 15 cm, to 
wbudowanie mieszanki nale y wykona  dwuwarstwowo. Wszystkie wymienione wy ej czynno ci nale y wykona  
oddzielnie dla ka dej warstwy. 
 W gruntach gliniastych mieszank  optymaln  zaleca si  wbudowywa  sposobem korytowym. Mieszank  
wykonuje si  w przygotowanym korycie o g boko ci od 30 do 35 cm i spadku poprzecznym co najmniej 4%. 
 Grunty przeznaczone do mieszanki powinny by  uk adane w pryzmach wzd u  drogi lub bezpo rednio 
dowo one do koryta. Rozk ada si  je tak, aby grubo  warstwy mieszanej nie przekracza a 15 cm. 
 Uk adanie warstw gruntu gliniastego i gruntu piaszczystego nale y wykonywa  na przemian. Grubo  
warstw zale y od proporcji gruntów w mieszance optymalnej. 
 Dla ochrony pionowych kraw dzi koryta przed uszkodzeniem oraz mieszanki przed zanieczyszczeniem 
gruntem z poboczy, zaleca si  ok adanie kraw dzi jedn  lub dwoma warstwami darniny lub deskami ustawianym 
r bem, które nale y usun  po przemieszaniu gruntów. 
 W gruntach gliniastych dopuszcza si  tak e wbudowywanie mieszanki sposobem powierzchniowym (w 
przypadku, gdy w pod o u zalegaj  lekkie gliny). 
 Zasady wykonywania robót sposobem powierzchniowym s  analogiczne do podanych przy wbudowywaniu 
mieszanki w gruntach piaszczystych. Spadek poprzeczny pod o a powinien by  wi kszy od 2%. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania 
ogólne”. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi  badania niezb dne do opracowania 
projektu sk adu mieszanki optymalnej lub stabilizowanej spoiwami, w zakresie i czasie okre lonym w niniejszej 
specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Cz stotliwo  i zakres bada  przy budowie nawierzchni gruntowej ulepszanej mechanicznie 

 W czasie robót nale y sprawdzi : 
a) uziarnienie mieszanki optymalnej, 
b) jednorodno  i g boko  wymieszania, 
c) zag szczenie warstwy, 
d) wilgotno  mieszanki optymalnej wg dowolnej metody, z tym e zaleca si  stosowanie piknometru polowego 

lub powietrznego 
co najmniej 2 razy na dziennej dzia ce roboczej, z tym e maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadaj ca na 
jedno badanie powinna wynosi  600 m2. 

6.3.2. Badania i pomiary cech geometrycznych 

 Grubo  nawierzchni Wykonawca powinien mierzy  po jej zag szczeniu w 3 losowo wybranych punktach 
na ka dej dziennej dzia ce roboczej i nie rzadziej ni  w 1 punkcie na 400 m2 powierzchni. 
 Dopuszczalne odchy ki od projektowanej grubo ci nawierzchni nie powinny przekracza  -5% i +10%. 
 Pozosta e cechy geometryczne nawierzchni powinny by  mierzone i oceniane wed ug zasad podanych w 
pkt 6.2 SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. 
Wymagania ogólne”. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej  

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni gruntowej ulepszonej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie i roz o enie materia ów warstwami na za o on  grubo  i szeroko , 
 wymieszanie materia ów, 
 wyrównanie do wymaganego profilu, 
 skropienie wod  i zag szczenie poszczególnych warstw, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

 Przepisy zwi zane podano w pkt 10 SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne”. 
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SST D-05.04.01 
NAWIERZCHNIA NA WIADUKCIE 

 
1.WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  Szczegó owej  Specyfikacji Technicznej  s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru nawierzchni na wiadukcie z emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami w ramach remontu 
i rewaloryzacji wiaduktu danowskiego. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

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

 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 
wykonanie na powierzchniach betonowych pomostu wiaduktu nawierzchnio-izolacji na bazie kationowej emulsji 
bitumicznej modyfikowanej polimerami o grubo ci min. 0,5 cm. 
- dostarczenie i przygotowanie materia ów do wytworzenia mieszanki, 
- przygotowanie pod o a pod nawierzchnio-izolacj , 
- u o enie warstwy nawierzchnio-izolacji, 
- wykonanie niezb dnych bada . 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi normami oraz z okre leniami podanymi 
w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Kationowa emulsja bitumiczna wykonana z asfaltu modyfikowanego polimerami – stosowana w kombinacji 
z podwójn  warstw  amanego kruszywa. Preparat przeznaczony do ochrony pod o a przed  erozj  i penetracj  
wody, wnikaniem soli - jako cienkowarstwowa, odporna na cieranie, elastyczna, wykazuj ca mo liwo  
mostkowania w osowatych p kni  nawierzchnio-izolacja stosowana  na drogach i chodnikach obiektów 
mostowych, cie kach rowerowych, parkingach, rampach. Do zastosowania na pod o u  betonowym, asfaltowym, 
stalowym oraz drewnie budowlanym.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  
projektow , SST i poleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST DM-0.00.00. 
"Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania  wg SST DM-00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 

Wszystkie materia y stosowane do wykonywania robót wg niniejszej SST powinny posiada  Aprobat  
Techniczn  wydan  przez IBDiM oraz stosowne, aktualne atesty materia owe. Stosowa  mo na tylko materia y 
o przydatno ci do u ycia. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez nadzór szczegó y dotycz ce materia u, 
który proponuje do zastosowania. 

 
2.2. Emulsja kationowa 

Kationowa emulsja bitumiczna modyfikowana polimerami powinna  charakteryzowa   si  nast puj cymi 
w a ciwo ciami podanymi w tabeli 1. 
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Tabela 1 

Lp. W a ciwo ci Jednostki Wymagania Metody bada  wed ug 

1 2 3 4 5 
1 Zawarto  lepiszcza % (m/m) od 63 do 67 PN-EN 13808:2005(U) 

2 Lepko  BTA 4 mm w temperaturze 20°C lub 
BTA   mm w temperaturze 40°C s < 15 

od 35 do 80 
EmA-99 lub 

PN-EN 13808:2005(U) 

3 Jednorodno , pozosta o  na sicie 5 mm % (m/m) < 0,2 PN-EN 13808:2005(U) 

4 Sedymentacja po 5 dniach % (m/m)  5,0  EmA-99 

5 Przyczepno  do kruszywa bazaltowego %  85  EmA-99 

6 Indeks rozpadu g/100g > 120  EmA-99 

 
2.3. Lepiszcze 

Lepiszcze powinno si  charakteryzowa  nast puj cymi w a ciwo ciami podanymi w tabeli 2. 

Tabela  2 

Lp. W a ciwo ci Jednostki Wymagania Metody bada  wed ug 

1 2 3 4 5 

1 Penetracja 0,1 mm od 70 do 100 PN-EN 1426:2001 

2 Temperatura mi knienia °C od 60 do 70 PN-EN 1427:2001 

3 Temperatura amliwo ci °C -15 PN-EN 12593:2004 

4 Nawrót spr ysty w 25 C %  60 WT EmA-99 

5 Kohezja zmodyfikowan  metod  Vialit                  
w temperaturze - 15°C %  70 WT EmA-99 

 
2.4.  Kruszywo 

Kruszywo stosowane do nawierzchni na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami powinno 
by  kruszywem amanym i spe nia  w a ciwo ci zgodne z PN-EN 13043:2004.  

Zalecane uziarnienie stosowanych kruszyw : 1/3 mm, 2/4 mm, 2/5 mm, 2/6 mm, 4/8 mm, 8/12 mm 
uk adanych zgodnie z zasad : uziarnienie warstwy górnej nie mo e by  wi ksze ni  warstwy dolnej. 
 
Tabela 3 

Przyk adowe zestawienie frakcji kruszywa dla obu warstw nawierzchni 
Dolna warstwa 

 
Górna warstwa 

2/5 1/3 lub 2/5 

4/8 2/6 

 
3. SPRZ T 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Sprz t i narz dzia do prac zwi zanych z wykonywaniem nawierzchnio-izolacji powinny zapewni  ci g o  

prac i uzyskanie wymaganej jako ci robót. Wybór sprz tu i narz dzi do wykonania robót nale y do Wykonawcy. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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Emulsja powinna by  transportowana  w szczelnie zamkni tych pojemnikach. Emulsji nie wolno 

przewozi  w opakowaniach stosowanych uprzednio do mineralnych materia ów sypkich lub chemikaliów, 
z wyj tkiem asfaltów.  

Emulsja stosowana do nawierzchnio-izolacji mo e by  magazynowana przez okres nie d u szy ni  6 
miesi cy od daty produkcji w temperaturze dodatniej, w zamkni tych pojemnikach lub beczkach metalowych 
przeznaczonych do sk adowania. Nale y chroni  emulsj  przed wyschni ciem, a w miesi cach zimowych nie 
dopu ci  do jej przemro enia. W czasie magazynowania emulsji dopuszcza si  powstanie na jej powierzchni b onki  
lub zag szczenia przy dnie. Przed zastosowaniem emulsj  nale y dok adnie wymiesza . 
Kruszywo stosowane do nawierzchnio-izolacji powinno by  sk adowane w ha dach lub workach, bez mo liwo ci 
przypadkowego mieszania si  z kruszywami innych frakcji. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne".  
Wykonawca zobowi zany jest do sporz dzenia Projektu organizacji robót, który winnien zawiera : 

- ogóln  organizacj  robót,  
- wytyczne wykonywania robót dostosowane do wymogów okre lonych poprzez producenta preparatów 
stosowanych do nawierzchni.  

Nawierzchnio-mo na j  uk ada  na betonie po min. 7 dniach, pod warunkiem odpowiedniego oczyszczenia 
powierzchni, przy stabilnej, bezdeszczowej pogodzie. 

 
5.2. Przygotowanie pod o a pod nawierzchnio-izolacj  

Pod o e powinno by : czyste, niezat uszczone, o jednorodnej, równej powierzchni i nachyleniu 
nieprzekraczaj cym 45°, pozbawione wszelkich cz stek lu nych (py y, grysy itp.), pozosta o ci starych pow ok oraz 
mleczka cementowego. Pod o e mo e by  zarówno suche jak i wilgotne. Powierzchnie silnie absorbcyjne nale y 
zwil y  wod , tak aby nie pozostawi  ka u . Powierzchnia pod o a pod nawierzchnio-izolacj , w wi kszo ci 
przypadków, powinna by  przygotowana poprzez piaskowanie lub rutowanie, mycie ci nieniowe wod ; 
w przypadku znacznych nierówno ci zaleca si  frezowanie. 

 
5.3. U o enie pierwszej warstwy 

Na odpowiednio przygotowane, czyste pod o e nale y na o y  pierwsz  warstw  emulsji – szacunkowe 
zu ycie: 1,2 – 1,5 kg/m2.  Aplikacja emulsji odbywa si  przy pomocy sztywnych szczotek lub specjalnej maszyny 
natryskowej. Na mokrej emulsji rozsypa  warstw  zwil onego kruszywa w ilo ci ok. 8 kg/m2.  Nast pnie przy 
pomocy lekkich walców zag ci  rozsypane kruszywo. Po zwi zaniu emulsji nadmiar kruszywa usun . 

 
5.4. U o enie drugiej warstwy 

Po ca kowitym z amaniu emulsji pierwszej warstwy, gdy kruszywo jest mocno zwi zane, nale y na o y  
drug  warstw  emulsji w ilo ci ok. 1,3 -1,6 kg/m². Sposób aplikacji - jak w przypadku uk adania pierwszej warstwy. 
Emulsj  zasypa  kruszywem drobnej frakcji w ilo ci ok. 12 kg/m2. Wykonan  nawierzchni  nale y dok adnie 
zag ci  przy u yciu lekkiego walca, a po zwi zaniu nadmiar kruszywa usun . 
  
 Opisana w niniejszej SST technologia wykonania nawierzchnio-izolacji mo e si  ró ni  w zale no ci od 
zastosowanego przez wykonawc  zestawu materia ów danego producenta. Nale y wi c uwzgl dni  wszystkie 
wymagania zawarte w kartach technicznych materia ów. 
 
6.KONTROLA JAKO CI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót  

Podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 

6.2. Kontrola materia ów 
 Kontroli jako ci materia ów dokonuje ich producent i potwierdza wydaniem deklaracji zgodno ci. 
In ynier obowi zany jest do sprawdzenia daty przydatno ci do stosowania, stanu opakowa  oraz w a ciwego 
przechowywania materia ów. 
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6.3. Kontrola przygotowania powierzchni przed u o eniem pierwszej warstwy nawierzchnio-izolacji 
 Kontrola obejmuje ocen  stopnia równo ci za pomoc  aty d ugo ci 4 m oraz stanu pod o a pod 
nawierzchnio-izolacj  potwierdzon  wpisem w Dziennik Budowy przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Kontrola u o onej nawierzchnio-izolacji 

Kontrola u o onej nawierzchnio-izolacji obejmuje  ocen  stopnia równo ci nawierzchnio-izolacji za 
pomoc  aty d ugo ci 4 m. Tolerancja równo ci wykonanej nawierzchnio-izolacji wynosi 10 mm na acie o d ugo ci 
4m. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Jednostk  obmiarow  jest 1m2 wykonanej nawierzchnio-izolacji o grubo ci min. 0,5 cm wraz 

z wykonaniem obróbki wokó  s upków bariero-por czy. Obmiar nie powinien obejmowa  dodatkowych 
powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z wyj tkiem powierzchni zaakceptowanych przez nadzór 
budowy. Nadmierna grubo  lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
wykonana bez zgody nadzoru budowy nie mo e stanowi  podstawy do roszcze  o dodatkow  zap at .     

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Odbiorowi podlegaj : 
 - materia y przewidziane do wbudowania, 
 - przygotowanie powierzchni do wykonania pierwszej warstwy nawierzchnio-izolacji, 
 - wykonanie nawierzchnio-izolacji. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Szczegó owy zakres robót obj tych p atno ci . 

Dostarczenie i przygotowanie materia ów, przygotowanie pod o a, wykonanie pierwszej i drugie warstwy 
nawierzchnio-izolacji, wykonanie niezb dnych bada . Cena jednostkowa uwzgl dnia równie  odpady i ubytki 
materia owe oraz oczyszczenie miejsca pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .  
Karta techniczna produktu, aprobata techniczna. 
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SST D-08.02.02 
CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 

 
1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru robót zwi zanych z budow  chodników na doj ciach do wiaduktu z brukowej kostki betonowej w ramach 
remontu i rewaloryzacji wiaduktu danowskiego. 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem 
chodnika z brukowej kostki betonowej usytuowanego na doj ciach do wiaduktu i obejmuj  wykonanie 
nast puj cego zakresu robót: 
- wykonanie warstwy ods czaj cej z piasku gr. 10 cm, 
- wykonanie podbudowy z kryszywa amanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 
- wykonanie warstwy cieralnej z kostki brukowej, bezfazowej gr. 8 cm uk adanej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 gr. 3 cm. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kszta tka wytwarzana z betonu metod  wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kszta tka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach po czonych ze sob  trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.1. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w  SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa 

 Do wykonania chodników z nowej kostki nale y zastosowa  kostk  o gr. 8 cm, bezfazow . 
 
2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej  posiadanie aprobaty technicznej, 
wydanej przez uprawnion  jednostk . 
 
2.2.2.  Wygl d zewn trzny 

 Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia 
nie powinny przekracza  2 mm dla kostek o grubo ci  80 mm. 
 
2.2.3. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si  betonow  kostk  brukow  o grubo ci 80 mm. Kostki 
o takiej grubo ci s  produkowane w kraju. 
 Tolerancje wymiarowe wynosz : 
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 na d ugo ci   3 mm, 
 na szeroko ci   3 mm, 
 na grubo ci   5 mm. 

 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i br zowy. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Betonowe kostki brukowe powinny mie  cechy fizykomechaniczne okre lone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Lp. Cechy Warto  
1 Wytrzyma o  na ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) rednia z sze ciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasi kliwo  wod  wg PN-B-06250 , %, nie wi cej ni  5 
3 Odporno  na zamra anie, po 50 cyklach zamra ania, wg PN-B-06250: 

a) p kni cia próbki 
b) strata masy, %, nie wi cej ni  
c) obni enie wytrzyma o ci na ciskanie w stosunku do wytrzyma o ci 
próbek nie zamra anych, %, nie wi cej ni  

 
 

brak 
5 
 

20 
4 cieralno  na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wi cej ni  4 

 
2.3. Materia y do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej nale y stosowa  cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie ni szej ni  
„32,5”. Zaleca si  stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-19701. 
 
2.3.2.  Kruszywo do betonu 

 Nale y stosowa  kruszywa mineralne  odpowiadaj ce wymaganiom PN-B-06712. 
 Uziarnienie kruszywa powinno by  ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
za o onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
 
2.3.3. Woda 

 Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250. 

2.3.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje si  dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie 
z recept  laboratoryjn . 
 Plastyfikatory zapewniaj  gotowym wyrobom wi ksz  wytrzyma o , mniejsz  nasi kliwo  i wi ksz  
odporno  na niskie temperatury i dzia anie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewni  kostce trwa e wybarwienie. Powinny to by  barwniki 
nieorganiczne. 
 
2.4. Materia  do podbudowy z kruszywa amanego 

Materia em do wykonania podbudowy z kruszyw amanych stabilizowanych mechanicznie powinno by  
kruszywo amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo 
ziaren wiru wi kszych od 8 mm. 

Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny. 
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug PN-B-06714.15 powinna le e  mi dzy krzywymi 

granicznymi o rz dnych podanych w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 
Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%J 

63  
31,5 100 
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20 78-100 
16 70-95 
8 51 -75 
4 37-58 
2 25-42 

0,5 13-23 
0,075 2-10 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  ci g a i nie mo e przebiega  od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa 
nie mo e przekracza  2/3 grubo ci warstwy uk adanej jednorazowo. 
 

Kruszywo powinno spe nia  wymagania okre lone w tablicy 2. 
Lp Wyszczególnienie w a ciwo ci Wymagania Badania wed ug 

1 Zawarto  ziarn mniejszych ni  0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714.15 
2 Zawarto  nadziarna, % (m/m), nie wi cej ni  5 PN-B-06714.15 
3 Zawarto  ziarn nieforemnych, % (m/m), nie wi cej ni  35 PN-B-06714.16 

4 Zawarto  zanieczyszcze  organicznych 
barwa nie 
ciemniejsza ni  
wzorcowa 

PN-B-06714.26 

5 Wska nik piaskowy po pi ciokrotnym 
zag szczeniu metod  I lub II wg PN-B-04481,% od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6 

cieralno  w b bnie Los Angeles 
a) cieralno  ca kowita po pe nej liczbie 
obrotów, nie wi cej ni  
b) cieralno  cz ciowa po 1/5 pe nej 
liczby obrotów w stosunku do ubytku 
masy po pe nej liczbie obrotów, nie 
wi cej ni  

3
5
 
3
0 

PN-B-06714.42 

7 Nasi kliwo , % (m/m), nie wi cej ni  3 PN-B-06714.18 

8 Mrozoodporno , ubytek masy po 25 cyklach zamra ania. 
% (m/m), nie wi cej ni  5 PN-B-06714.19 

9 Zawarto  zwi zków siarki w przeliczeniu na S03 
%(m/m), nie wi cej ni  1 PN-B-06714.28 

10 

Wska nik      no no ci      wn0       mieszanki kruszywa, %, 
nie mniejszy ni : 
a) przy zag szczeniu Is > 1,03 
b) - przy zag szczeniu Is > 1,00 

 
 

120 
80 

PN-S-06102 

Warto ci podane w tablicy 2 ip 10 a) dotycz  nawierzchni o kategorii ruchu KR 3-6. 
Warto ci podane w tablicy 2 Ip 10 b) dotycz  nawierzchni o kategorii ruchu KR 1-2. 

 
2.5. Materia  do wykonania podsypki 

Materia  na podsypk  spe niaj cy nast puj ce wymagania:  

a) szczelno ci, okre lony zale no ci : 

5
85
15

d
D  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod o a. 
 Dla materia ów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods czaj cych warunek szczelno ci musi by  
spe niony, gdy warstwa ta nie jest uk adana na warstwie odcinaj cej. 
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b) zag szczalno ci, okre lony zale no ci : 

5
10

60

d
d

U  

gdzie: 
U - wska nik ró noziarnisto ci, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz cego warstw  odcinaj c , 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz cego warstw  odcinaj c . 
Wska nik zag szczenia ls warstwy ods czaj cej powinien wynosi  1,03 wg normalnej próby Proctora (PN-88/B-
04481, metoda I lub II) badanego zgodnie z norm  BN-77/8931-12. 
 
c) zawarto  zanieczyszcze : 

obcych - zawarto  nie wi cej ni  0,3 %- badanie wg PN-78/B-08714/12, 
organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wg PN-EN 1744-1:2000. 
 
Cement na podsypk  powinien by  cementem portlandzkim marki „32.5" odpowiadaj cy wymaganiom PN-EN 

197-1:2002. 
Piasek na podsypk  powinien odpowiada  wymaganiom PN-EN 14157:2005. 

 
3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprz t do wykonania chodnika z kostki brukowej 

 Ma e powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si  r cznie. 
 Je li powierzchnie s  du e, a kostki brukowe maj  jednolity kszta t i kolor, mo na stosowa  mechaniczne 
urz dzenia uk adaj ce. Urz dzenie sk ada si  z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, s u cego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich u o enia.  
 Do zag szczenia nawierzchni stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego. 
 
3.3. Sprz t do wykonania podbudowy z kruszywa amanego 

 Wykonawca powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onej w urz dzenia dozuj ce wod .  Mieszarki powinny zapewni  
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej, 
b) uk adarek lub równiarek do rozk adania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych do zag szczania. W miejscach trudno dost pnych powinny by  
stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce wibracyjne. 
 
3.4. Sprz t do wykonania podsypki piaskowej 

Do u o enia warstwy ods czaj cej i odcinaj cej Wykonawca powinien u ywa  równiarki samojezdne lub 
spycharki uniwersalne z uko nie nastawionym lemieszem i inny sprz t zaakceptowany przez In yniera. Przed 
wykonaniem warstwy ods czaj cej podo e nale y wyprofilowa  i dog ci . 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzyma o ci betonu min. 0,7 wytrzyma o ci projektowanej, kostki przewo one s  na stanowisko, gdzie specjalne 
urz dzenie pakuje je w foli  i spina ta m  stalow , co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach transportowych producenta. 
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4.3. Transport materia ów do wykonania podbudowy z kruszywa amanego 

Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08. Transport pozosta ych materia ów 
powinien odbywa  si  zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
4.4. Transport materia ów do wykonania podsypki piaskowej 

Kruszywo dostarczane na budow  dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez In yniera 
nale y zabezpieczy  przed wp ywem warunków atmosferycznych, wysychaniem. 

Kruszywo powinno by  dobrze wymieszane o wilgotno ci optymalnej. 
Ruch rodków transportowych po koronie budowanej drogi powinien by  zorganizowany w sposób 

uniemo liwiaj cy powstawanie kolein. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Koryto pod chodnik 

 Koryto wykonane w pod o u powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
pod u nymi i poprzecznymi. Wska nik zag szczenia koryta nie powinien by  mniejszy ni  0,97 wed ug normalnej 
metody Proctora. 
 Je eli dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to nawierzchni  chodnika z kostki brukowej mo na 
wykonywa  bezpo rednio na pod o u z gruntu piaszczystego o WP  35  w uprzednio wykonanym korycie. 
 Roboty wykona  zgodnie z SST D-02.00.00 „Wykopy w gruncie nieskalistym”. 
 
5.3. Podsypka 

Profilowanie koryta w wykopie i górnej p aszczyzny korpusu drogowego w nasypie polega na ci ciu 
nierówno ci i nadaniu p aszczyznom pochylenia pod u nego i spadku poprzecznego zgodnie z Dokumentacj  
Projektow . 

Tolerancja wykonania: dla niwelety ±2 cm, dla spadków poprzecznych 0,5 % warto ci bezwzgl dnej 
spadku. 

Dowóz, u o enie i zag szczenie warstwy nale y wykona  w jednej warstwie. Gór  warstwy nale y 
profilowa  w przekroju pod u nym zgodnie z niwelet , a w przekroju poprzecznym: 

- na prostej: 2 % w spadku konstrukcji nawierzchni, 
- na ukach poziomych: zgodnie z przechy k  konstrukcji nawierzchni. 

Tolerancja wykonania w stosunku do rysunków: dla niwelety - 3 cm + 2 cm, dla spadków poprzecznych - 
±0,5 % warto ci bezwzgl dnej spadku. 

 
5.4. Podbudowa z kruszywa amanego  

  Pod o e powinno by  wyprofilowane, równe i czyste. Wszelkie wady pod o a nale y usun  w sposób 
uzgodniony z In ynierem. 

Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarza  w 
mieszarkach gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl du na konieczno  zapewnienia 
jednorodno ci nie dopuszcza si  wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby 
nie uleg a rozsegregowaniu i wysychaniu. 

Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej ostateczna 
grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo  pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e 
przekracza  20 cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by  roz o ona w sposób zapewniaj cy 
osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa sk ada si  z wi cej ni  jednej 
warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna by  wyprofilowana i zag szczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze 
poprzedniej warstwy przez In yniera. 
Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre ionej 
wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materia  nadmiernie nawilgocony, powinien zosta  
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% 
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jej warto ci, mieszanka powinna by  zwil ona okre lon  ilo ci  wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 
gdy wilgotno  mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank  nale y osuszy . 
 
5.5. Uk adanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

 Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest u o enie dowolnego 
wzoru - wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez In yniera. 
 Kostk  uk ada si  na podsypce lub pod o u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami 
wynosi y od 2 do 3 mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety chodnika, gdy  
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu. Po u o eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  
piaskiem, a nast pnie zamie  powierzchni  u o onych kostek przy u yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i 
przyst pi  do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania u o onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si  
wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku 
poprzecznym kszta tek. Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa  walca. 
 Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny materia em do wype nienia i zamie  nawierzchni . 
Chodnik z wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji - mo e by  zaraz oddany do u ytkowania. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent kostek brukowych posiada 
aprobat  techniczn . 
  
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie pod o a 

 Sprawdzenie pod o a polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynosz  dla: 
 g boko ci koryta:  

 o szeroko ci do 3 m:          1 cm,  
 o szeroko ci powy ej 3 m:    2 cm, 

 szeroko ci koryta:  5 cm. 
 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod u nych polega na 
stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz pkt 5.3 niniejszej SST.  
 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

 Sprawdzenie prawid owo ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu 
zgodno ci wykonania z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST: 
 pomierzenie szeroko ci spoin, 
 sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin, 
 sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1.  Sprawdzenie równo ci chodnika 

 Sprawdzenie równo ci nawierzchni przeprowadza  nale y at  co najmniej raz na ka de 150 do 300 m2 
u o onego chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny 
prze wit pod at  4 m nie powinien przekracza  1,0 cm. 
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6.4.2. Sprawdzenie profilu pod u nego 

 Sprawdzenie profilu pod u nego przeprowadza  nale y za pomoc  niwelacji, bior c pod uwag  punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni  co 100 m. 
 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za amania niwelety nie mog  przekracza   3 
cm. 
 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa  nale y szablonem z poziomic , co najmniej raz na ka de 
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanego profilu wynosz   0,3%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika wraz podsypk  cem.-piask., 
podbudow  z kruszywa amanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie oraz podsypka piaskow  o grubo ciach 
podanych w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie koryta, 
 wykonanie podsypki, 
 wykonanie podbudowy z kruszywa amanego, 
 u o enie kostki brukowej na podsypce cem.-piask. wraz z zag szczeniem i wype nieniem szczelin, 
 przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 uporz dkowanie terenu robót. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materia y kamienne. Oznaczanie cieralno ci na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwyk y 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci 
5. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego. 

 
10.2. Inne dokumenty 

 Nie wyst puj . 
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SST D-08.03.01 
BETONOWE OBRZE A CHODNIKOWE 

 
1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru robót zwi zanych ustawieniem obrze y betonowych w ramach remontu i rewaloryzacji wiaduktu 

danowskiego. 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z ustawieniem 
obrze y betonowych i obejmuj  wykonanie nast puj cych czynno ci: 
- ustawienie obrze y betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na awie z betonu B10 stanowi cych obramowanie 
chodników. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Obrze a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub dwustronnie ci gi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Stosowane materia y 

 Materia ami stosowanymi s : 
 obrze a odpowiadaj ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
 wir lub piasek do wykonania aw, 
 cement wg PN-B-19701, 
 piasek do zapraw wg PN-B-06711. 
 beton B10 do wykonania awy. 

 
2.3. Betonowe obrze a chodnikowe – klasyfikacja 

 W zale no ci od przekroju poprzecznego rozró nia si  dwa rodzaje obrze y: 
 obrze e niskie - On, 
 obrze e wysokie - Ow. 

 W zale no ci od dopuszczalnych wielko ci i liczby uszkodze  oraz odchy ek wymiarowych obrze a dzieli 
si  na: 
 gatunek 1  - G1, 
 gatunek 2 - G2. 

 Przyk ad oznaczenia betonowego obrze a chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 
 obrze e On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04. 
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2.4. Betonowe obrze a chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrze y chodnikowych 

 Kszta t obrze y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kszta t betonowego obrze a chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrze y 

Rodzaj Wymiary obrze y,   cm 
obrze a 1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 

100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
2.4.2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y 

 Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y 
Rodzaj Dopuszczalna odchy ka,   mm 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 
l  8  12 

b,   h  3  3 
 
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y 

 Powierzchnie obrze y powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Kraw dzie elementów powinny by  równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny przekracza  
warto ci podanych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y 

 
Rodzaj wad i uszkodze  

Dopuszczalna wielko   
wad i uszkodze  

 Gatunek 1 Gatunek 2 
Wkl s o  lub wypuk o  powierzchni i kraw dzi w mm 2 3 
Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczaj cych powierzchnie górne 
( cieralne) 

niedopuszczalne 

kraw dzi i naro y ograniczaj cych    
pozosta e powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 
 d ugo , mm, max 20 40 
 g boko , mm, max 6 10 
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2.4.4. Sk adowanie 

 Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane 
wed ug rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrze a chodnikowe nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek i przek adek drewnianych 
o wymiarach co najmniej: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, d ugo  minimum 5 cm wi ksza ni  szeroko  obrze a. 
 
2.4.5. Beton i jego sk adniki 

 Do produkcji obrze y nale y stosowa  beton wed ug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. 

2.5. Materia  na aw  

 Nale y zastosowa  beton B10 wg PN-B-06250. 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprz t do ustawiania obrze y 

 Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu drobnego sprz tu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport obrze y betonowych 

 Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu po osi gni ciu 
przez beton wytrzyma o ci minimum 0,7 wytrzyma o ci projektowanej. 
 Obrze a powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypk  ( aw ) nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 
5.3. Ustawienie betonowych obrze y chodnikowych 

 Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia  na wykonanym pod o u w miejscu i ze wiat em 
(odleg o ci  górnej powierzchni obrze a od ci gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 
 Zewn trzna ciana obrze a powinna by  obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Nale y wype ni  je piaskiem lub zapraw  cementowo-
piaskow  w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale y oczy ci  i zmy  wod . Spoiny musz  by  wype nione 
ca kowicie na pe n  g boko . 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrze y chodnikowych i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi do akceptacji. 



 

- 57 -                                                                              KAMOST Projektowanie, nadzory dróg i mostów 

"DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU I REWALORYZACJI  
WIADUKTU DANOWSKIEGO" 

 Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar 
i policzenie uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 
3. Pomiary d ugo ci i g boko ci uszkodze  nale y wykona  za pomoc  przymiaru stalowego lub suwmiarki 
z dok adno ci  do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
 Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi  z dok adno ci  do 1 mm przy u yciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k tów prostych 
w naro ach elementów wykonuje si  przez przy o enie k townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek 
z dok adno ci  do 1 mm. 
 Badania pozosta ych materia ów powinny obejmowa  wszystkie w a ciwo ci okre lone w normach 
podanych dla odpowiednich materia ów wymienionych w pkt 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót nale y sprawdza  wykonanie: 
a) koryta pod podsypk  ( aw ) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) pod o a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ( awy) ze wiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami 

pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrze a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 
 linii obrze a w planie, które mo e wynosi   2 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a, 
 niwelety górnej p aszczyzny obrze a , które mo e wynosi  1 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a, 
 wype nienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa  ca kowite wype nienie badanej spoiny 

na pe n  g boko . 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest m (metr) ustawionego betonowego obrze a chodnikowego na awie z betonu 
B10. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
 wykonane koryto, 
 wykonana awa. 

 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrze a chodnikowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materia ów, 
 wykonanie koryta, 
 roz cielenie i ubicie podsypki, 
 ustawienie obrze a na lawie z betonu B10, 
 wype nienie spoin, 
 obsypanie zewn trznej ciany obrze a, 
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 wykonanie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwyk y 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  

wir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Kraw niki i obrze a. 
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SST D-10.03.01 
TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z P YT PREFABRYKOWANYCH 

 
1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem tymczasowych nawierzchni z p yt prefabrykowanych  w ramach 
remontu i rewaloryzacji wiaduktu danowskiego. 
  
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z : 
- budow  tymczasowych odcinków dróg dojazdowych w stref  robót. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Tymczasowa nawierzchnia z elementów prefabrykowanych - nawierzchnia z p yt drogowych elbetowych, 
przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdów na czas okre lony. 
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-M. 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Rodzaje materia ów 

Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu dróg tymczasowych , obj tych niniejsz  SST s : 
- p yty drogowe elbetowe prefabrykowane 
- mieszanka piaskowo - wirowa wg PN-B-11111 „Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. wir i mieszanka”, 
- woda, 
- piasek do zamulania spoin. 

 
2.3. P yty elbetowe 

P yty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiada  wymaganiom 
BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02. 

 
2.3.1. Typy, rodzaj i odmiana p yt 

Przy budowie tymczasowych nawierzchni stosowane b d  : 
- elbetowe pe ne - PDP, p yty drogowe elbetowe pe ne (w skie i szerokie). 

P yty drogowe elbetowe pe ne powinny mie  umieszczone haki monta owe na d u szym boku lub 
w naro ach. 

 
2.3.2. Kszta t i wymiary p yt elbetowych 
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Stosowane wymiary p yt elbetowych: -   3,00 x 1,00 x 0,18 m – dopuszcza si  stosowanie innych rodzajów 
p yt. 

 
2.3.3. Wygl d zewn trzny 

Powierzchnie p yt powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne 
z wymaganiami. Kraw dzie p yt powinny by  równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi p yt betonowych i elbetowych nie powinny 
przekracza  warto ci podanych w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi p yt elbetowych 

 
Rodzaj wad i uszkodze  Dopuszczalna wielko  

wad i uszkodze  
 Gatunek 1 Gatunek 2 
Wkl s o  lub wypuk o  powierzchni górnej, 
wichrowato  powierzchni i kraw dzi, mm 

3 4 

liczba, max 3 4 

d ugo , mm, max 20 30 

Szczerby i uszkodzenia 
Kraw dzi i naro y 

g boko , mm, max 5 7 

 
Dopuszczalne odchy ki wymiarów p yt elbetowych nie powinny przekracza  warto ci podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów p yt elbetowych 

 
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchy ka mm  

 
 

Gatunek 1 Gatunek 2 
 D ugo  ± 10 ± 16 

Szeroko  ± 6 ± 10 

P yty elbetowe 

Grubo  ± 3 ± 5 

 
2.3.4. Sk adowanie 

P yty elbetowe mog  by  sk adowane na otwartej przestrzeni, na pod o u wyrównanym i odwodnionym, 
z zastosowaniem podk adek i przek adek, u o onych w pionie jedna nad drug . 

 
2.4 Kruszywo 

Mieszanka piaskowo - wirowa   wg PN-B-11111 „Kruszywo   naturalne do nawierzchni drogowych . wir 
i mieszanka”. 

 
2.5. Piasek do zamulania spoin 

Piasek do zamulania spoin powinien spe nia  wymagania PN-B-11113 .Piasek nale y sk adowa  
w warunkach zabezpieczaj cych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z  innymi kruszywami. Pod o e w miejscu 
sk adowania powinno by  równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
2.6. Woda 

Woda u ywana przy wykonywaniu zag szczenia podsypki i do zamulania nawierzchni mo e by  
studzienna lub z wodoci gu, bez specjalnych wymaga . 

 
3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-U-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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3.2 Sprz t do wykonania tymczasowej nawierzchni z p yt prefabrykowanych drogowych 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych 
powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 

- urawi samochodowych lub samojezdnych, 
- walców ogumionych, 
- równiarek, 
- wibratorów p ytowych, 
- ubijaków, 
- zbiorników na wod . 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materia ów 

4.2.1 Transport kruszywa 

Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych go przed 
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu kruszywo 
powinien by  zabezpieczony przed wysypaniem. 

 
4.2.2 Transport p yt elbetowych 

P yty drogowe elbetowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. P yty powinny by  
zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 
wystawa  poza ciany rodka transportowego wi cej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Dla zapewnienia 
mo liwo ci dojazdu sprz tem w stref  robót konieczne jest zapewnienie dróg dojazdowych . 

 
5.2 Przygotowanie pod o a 

- Pod o e pod tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych dla drogi dojazdowej w stref  
budowy wiaduktu powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami okre lonymi w SST D-04.01.01 
„Pod o e wraz z profilowaniem i zag szczeniem” i podsypka grubo ci 15 cm po zag szczeniu z mieszanka 
piaskowo - wirowa wg PN-B-11111 „Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka”. 

 
5.3 Drog  tymczasowa z p yt prefabrykowanych 

5.3.1 Wykonanie nawierzchni z p yt elbetowych 

5.3.1.1. Uk adanie p yt 

Tymczasowa nawierzchnia z p yt elbetowych winna by  wykonana w uk adzie p atowym. 
Szeroko  wykonanej drogi dojazdowej w stref  robót winna wynosi  3,0 m . 

Sposób u o enia p yt powinien by  zgodny ze wskazaniami In yniera. 
 

5.3.1.2. Wykonanie nawierzchni 

Uk adanie nawierzchni z p yt elbetowych na uprzednio przygotowanym pod o u mo e si  odbywa  
bezpo rednio ze rodków transportowych lub z miejsca sk adowania, za pomoc  urawi samochodowych lub 
samojezdnych. 

P yty elbetowe nale y uk ada  tak, aby ca  swoj  powierzchni  przylega y do pod o a (podsypki). 
Powierzchnie p yt nie powinny wystawa  lub by  zag bione wzgl dem siebie wi cej ni  8 mm. 
 

5.3.1.3. Wype nienie spoin 

Szeroko  spoin mi dzy p ytami nie powinna by  wi ksza ni  10 mm. 
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Piasek u yty do wype niania spoin przez zamulenie, powinien zawiera  od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 
0,05 mm, a zamulenie powinno by  wykonane na pe n  grubo  p yt. 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M- 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2 Dla wykonania nawierzchni z p yt prefabrykowanych 

P yty prefabrykowane drogowe sprawi  w zakresie podanym w punkcie 2.3. 
 

6.3. Kontrola wykonania tymczasowej nawierzchni z p yt drogowych prefabrykowanych 

6.3.1 Kontrola przygotowania pod o a 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno ci z: 
a) wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Pod o e wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod o a”. 
b) Wykonaniu podsypki grubo ci 15 cm po zag szczeniu z mieszanka piaskowo - wirowej wg PN-B-11111 

„Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka” 
 
6.4. 2 Kontrola wykonania nawierzchni z p yt elbetowych 

Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu ich zgodno ci z: 
a) w zakresie cech geometrycznych nawierzchni zgodnych z niniejsz  SST oraz dopuszczalnych odchy ek 

wymienionych w tablicy 1 - na podstawie ogl dzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. niniejszej SST. 

cieralno  na tarczy Boehmego dla p yt elbetowych nie powinna przekracza : 
- 1,5 mm dla gatunku 1, 
- 2,5 mm dla gatunku 2. 

Pozosta e wymagania dla p yt elbetowych powinny by  zgodne z BN-80/6775-03.01 i BN-80/6775-03.02. 
 

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni 

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykaza  wi kszych odchyle  w zakresie cech geometrycznych 
tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych ni  te, które podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowych nawierzchni z 

elementów prefabrykowanych 
 

Cechy nawierzchni Nawierzchnia z p yt 
elbetowych 

Szeroko , cm + 10 i - 5 

Spadek poprzeczny, % ± 0,5 

Rz dne nawierzchni, cm + 1 i - 2 

Odchylenie osi nawierzchni 
w planie, cm 

± 10 

Grubo  podsypki, cm ± 3 

 
6.5. Ocena wyników bada  

Wszystkie materia y musz  spe nia  wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazuj  odst pstwa od postanowie  SST powinny zosta  rozebrane 

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-U-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarow  jest: 
- m2 (metr kwadratowy) wykonanej i rozebranej nawierzchni z p yt prefabrykowanych drogowych dla 

tymczasowej drogi dojazdowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje si  za 
wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania, 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, da y wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
- wykonanie koryta dla drogi tymczasowej. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa robót obejmuje: 
- przygotowanie niezb dnych dróg dojazdowych do strefy robót, 
- uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót. 

wykonanie 1 m2 tymczasowych nawierzchni z p yt prefabrykowanych drogowych na tymczasowej drodze dojazdowej 
, w tym : 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie materia ów w miejsce wbudowania, 
- przygotowanie pod o a, 
- wykonanie podsypki, 
- u o enie p yt z wype nieniem spoin, 
- wykonanie robót wyko czeniowych, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- bie ce utrzymanie nawierzchni drogi w okresie jej funkcjonowania (podbijanie podsypki, 

eliminacja klawiszowania p yt), 
- demonta  p yt elbetowych po zako czeniu robót, 
- rekultywacj a i uporz dkowanie terenu po drodze tymczasowej. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02356 Tolerancja   wymiarowa   w   budownictwie.    Tolerancja   wymiarów elementów   
                                             budowlanych z betonu, 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, 
PN-B-06250 Beton zwyk y, 
PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne, 
PN-B-06261 Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad wi kowa badania                                               
                                             wytrzyma o ci betonu na ciskanie, 
PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzyma o ci betonu na ciskanie za pomoc  m otka  
                                                SCHMIDTA typu N, 
PN-89/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu, 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  Obcych, 
PN-78/B-06714-13 Kruszywa    mineralne.     Badania.     Oznaczanie    zawarto ci    py ów mineralnych, 
PN-91/B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sk adu ziarnowego, 
PN-78/B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kszta tu ziaren, 
PN-77/B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasi kliwo ci, 
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PN-91/B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno ci alkalicznej, 
Kruszywo mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych PN-B-11112, 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e, 
PN-P-01715 W ókniny.  Zestawienie wska ników technologicznych i u ytkowych oraz metod bada  
PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia, 
PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne, 
PN-B-19701 Cement.  Cement powszechnego u ytku.   Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci, 
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia, 
PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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SST M-11.01.01 
WYKOPY W GRUNCIE NIESKALISTYM 

 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem wykopów w gruncie nieskalistym w ramach remontu i rewaloryzacji 
wiaduktu danowskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

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

 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i obejmuj : 
- wykonanie wykopów polegaj cych na rozebraniu zasypki konstrukcji wiaduktu, 
- wykonanie koryta dla chodników na doj ciach dom wiaduktu, 
- wykonanie wykopów dla ods oni cia podpór. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Grunt nieskalisty - ka dy grunt rodzimy, nie okre lony w punkcie 1.4.3 jako grunt skalisty. 
1.4.2. Grunt kamienisty - grunt o zawarto ci powy ej 50% ziarn o rednicy wi kszej ni  40mm (wietrzeliny, 
rumosze, otoczaki). 
1.4.3. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp kany o nie przesuni tych blokach (najmniejszy wymiar 
bloku>100mm), którego próbki nie wykazuj  zmian obj to ci ani nie rozpadaj  si  pod dzia aniem wody 
destylowanej; maj  wytrzyma o  na ciskanie powy ej 0,2 MPa; wymaga u ycia rodków wybuchowych albo 
narz dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.4.     Wysoko  nasypu lub g boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczonych 
w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.5.     Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m. 
1.4.6.     Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.7.     Wykop g boki - wykop, którego g boko  przekracza 3 m. 
1.4.8.     Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru: 
           

Is = d / ds 
gdzie: 

d - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 
ds. - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, 
s u ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
 

1.4.9. Wska nik odkszta cenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru: 
Io =E2/E1 

E1 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w pierwszym obci eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,  
E2 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w powtórnym obci eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998. 
 
1.4.10. Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania gruntów nieprzydatnych lub pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z tras  drogow . 
1.4.11. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  
Projektow , SST oraz zaleceniami In yniera. 
 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Materia y pomocnicze do oznakowania i kontroli robót. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog  by  wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi  nadmiar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem In yniera. 
Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b d c nadmiarem obj to ci robót ziemnych, 
zosta y za zgod  In yniera wywiezione przez Wykonawc  poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni  budowa 
nasypów lub wykonanie prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia równowa nej 
obj to ci gruntów przydatnych ze róde  w asnych, zaakceptowanych przez In yniera. 

Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów, okre lone w normie, powinny by  wywiezione przez 
Wykonawc  na odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad nale y do obowi zków Wykonawcy. 

In ynier mo e nakaza  pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno  wynika 
jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci. 
 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprz t do robót ziemnych 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania 

z nast puj cego sprz tu do: 
-   odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki, koparki, adowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.), 
-   jednoczesnego   wydobywania   i   przemieszczania   gruntów   (spycharki,   zgarniarki,   równiarki,   urz dzenia   
do hydromechanizacji itp.), 
-   transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.), 
-   sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport gruntów 

Ukopany grunt powinien by  niezw ocznie usuni ty, je eli In ynier nie dopu ci do stosowania lub 
przetransportowany na, odk ad je eli b dzie przydatny do zasypania wykopów (w przypadku dopuszczenia przez 
In yniera do stosowania). 

Transport gruntu powinien by  tak zorganizowany, eby nie by  hamowany dowóz materia ów do budowy 
i eby odbywa  si  poza klinem od amu. Odleg o  podnó a skarpy odk adu od górnej kraw dzi wykopu powinna 
wynosi : 
a)    Na gruntach przepuszczalnych nie mniej ni  3,0 m. , 
b)    Na gruntach nieprzepuszczalnych nie mniej ni  5,0 m 

Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do rodzaju gruntu 
(materia u), jego obj to ci, sposobu odspajania i za adunku oraz do odleg o ci transportu. Wydajno  rodków 
transportowych powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania 
gruntu (materia u). 
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Zwi kszenie odleg o ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze  

Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg o ci nie zosta y wcze niej 
zaakceptowane na pi mie przez In yniera. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne powinny by  wykonane zgodnie ze szczegó owymi wymaganiami technicznymi wykonania 

oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okre lonymi przez normy BN-72/8932-01 oraz 
PN-B-06050:1999. 

Sposób zabezpieczenia cian wykopu powinien gwarantowa  ich stateczno  w ca ym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodze , wynikaj cych z nieprawid owego zabezpieczenia cian wykopu obci a Wykonawc . 

 
5.2. Prace wst pne 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca ma obowi zek sprawdzi  zgodno  rz dnych terenu z danymi 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odst pstwa od Dokumentacji winny by  odnotowane 
w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez In yniera, co b dzie stanowi  podstaw  do korekty ilo ci robót 
w Ksi dze Obmiaru. 

Wykonawca ma obowi zek bie cej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 
wykopów i ich konfrontacji z Dokumentacj  Projektow . Niezgodno  w a ciwo ci gruntu wydobywanego 
z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej powinna by  odnotowana w Dzienniku Budowy. 

 
5.3. Zasady prowadzenia robót 
a) Wykonywanie wykopów poni ej poziomu wód gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest dopuszczalne 
tylko do g . 1,0 m poni ej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. 
b) ciany wykopów powinny by  zabezpieczone przed niszcz cym dzia aniem wód opadowych. Zabezpieczenie te 
powinno by  dostosowane do w a ciwo ci fizycznych gruntów wyst puj cych oraz do warunków miejscowych. 
Stan cian wykopów Wykonawca powinien sprawdza  po ka dym wyst pieniu warunków mog cych ten stan 
naruszy  (np. opady, mróz itp.) 
c) Wykopy nale y chroni  przed dop ywem wód powierzchniowych, opadowych i gruntowych. Sposób 
odwodnienia wykopów nie mo e powodowa  os abienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu. 
d)  W przypadku, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wód opadowych z terenu przylegaj cego do 
wykopu, w skarpie powinny by  wykonane odpowiednio umocnione sp ywy (betonowe z bruku), w miejscach 
z góry do tego przeznaczonych. 
e) Wykopy powinny by  wykonywane w takim okresie, aby po ich zako czeniu mo na by o przyst pi  natychmiast 
do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i szybko zlikwidowa  wykopy przez ich zasypanie. 
R cznie mo na wykonywa  wykopy do g boko ci najwy ej 2,0 m, a kopark  do 4,0 m 
f) nale y uwzgl dni  w szeroko ci dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczaj cej oraz swobodn  przestrze  na 
prac  ludzi pomi dzy zabezpieczeniem ciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrze  
ta powinna wynosi  nie mniej ni  0,60m, a w przypadku cian izolowanych nie mniej ni  0,80 m. 
g) Pozostawi  pas terenu, co najmniej 0,50 m wzd u  kraw dzi wykopu. rodki transportowe do za adunku mas 
ziemnych ustawia , co najmniej 2,0 m od kraw dzi wykopu. 
h) Wykopy powinny by  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa 
o grubo ci co najmniej 20 cm powinna by  usuni ta r cznie, bezpo rednio przed wykonaniem podbudowy 
betonowej. W przypadku przeg bienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w Dokumentacji 
Projektowej, dopuszcza si  wyrównanie poziomu posadowienia przez pogrubienie w-wy wyrównawczej na koszt 
Wykonawcy. 
i) W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu mi kkich gruntów lub lu nych gruntów skalistych, nale y o tym fakcie 
powiadomi  In yniera, który mo e nakaza  usuni cie takiego materia u, a powsta y w ten sposób ubytek wype ni  
chudym betonem. 
j) W ci gu 24 godzin po u o eniu warstwy wyrównawczej z betonu, nie nale y wyrównywa  cian wykopu. 
k) W przypadku wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawieniem wykopów na czas zimy 
w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nale y zabezpieczy  pod o e gruntowe przed zamarzni ciem lub 
usun  przemarzni t  warstw  gruntu przed wznowieniem robót. 
l) Je eli grunt jest zamarzni ty nie nale y odspaja  go do g boko ci oko o 0,5 m powy ej projektowanych rz dnych 
robót ziemnych. 
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m) Je eli w dnie wykopu wyst puj  piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpo rednio z do ów 
fundamentowych. Je eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich 
d ugotrwa  nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich gruntami 
przydatnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze strony Zamawiaj cego. 
n) Ukopany grunt powinien by  niezw ocznie usuni ty, je eli In ynier nie dopu ci do stosowania lub 
przetransportowany na odk ad, je eli b dzie przydatny do zasypania wykopów (w przypadku dopuszczenia przez 
In yniera do stosowania), Nale y go zabezpieczy  przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Ze wzgl du na rodzaj robót przedmiotowe roboty ziemne nale y prowadzi  r cznie i zgodnie z zaleceniami 
podanymi w SST D-01.02.03 „Rozbiórka obiektów budowlanych i in ynierskich”  
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przy wykonywaniu 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi 

w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
a)  sprawdzenie zgodno ci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wód gruntowych z danymi podanymi 
w dokumentacji technicznej 
b)  sposób odspajania gruntów nie pogarszaj cy ich w a ciwo ci, 
c)  sprawdzenie zabezpiecze . 
d)  zapewnienie stateczno ci skarp, 
e)  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu, 
f)   dok adno  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie), 
g)  zag szczenie dna w wykopie wed ug wymaga  okre lonych w punkcie 6.3. 

W czasie wykonywania wykopów kontrol  nad przebiegiem prac powinna prowadzi  s u ba geodezyjna 
Wykonawcy. Przy wykonywaniu wykopów nale y zwróci  uwag  na odspajanie gruntów w sposób nie 
pogarszaj cy ich w a ciwo ci 

 
6.3. Tolerancje wykonania wykopów fundamentowych  

Wymiary wykopów fundamentowych w planie powinny by  wykonane z dok adno ci  +10 cm i -5 cm. 
Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem warstwy wyrównawczej powinien by  wykonany z tolerancj  
±5cm w stosunku do rz dnych projektowanych. 

Zag szczenie gruntu w dnie wykopu powinno spe nia  wymagania, dotycz ce minimalnej warto ci 
wska nika zag szczenia (Is)  0,97. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarow  wykopów jest m3 (metr sze cienny) wykonanego wykopu. Ilo  wykonanych robót 
ziemnych, która stanowi podstaw  p atno ci, okre la si  jako iloczyn powierzchni podstawy wykopu i redniej 
g boko ci wykopu liczonej od spodu wykopu do powierzchni terenu. Wszelkie odst pstwa od ilo ci uj tych 
w projekcie technicznym musz  uzyska  akceptacj  In yniera. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami 

In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
W przypadku, gdy cho  jedno badanie da o wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cz  nale y uzna  za 
niezgodne z wymaganiami normy. W tym przypadku Wykonawca obowi zany jest doprowadzi  roboty ziemne do 
zgodno ci z norm  i przedstawi  je do ponownego odbioru. 
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9. PODSTAWA P ATNO CI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: prace pomiarowe i roboty 
przygotowawcze, oznakowanie robót, wykonanie robót wg p.1.3, przeprowadzenie pomiarów i bada  
laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, wykonanie, a nast pnie rozebranie dróg dojazdowych, 
odpowiednie zabezpieczenie i odwodnienie wykopów niezb dne dla wykonania zakresu robót. Wywóz gruntu 
z wykopów na wysypisko z kosztem przyj cia, koszt zabezpieczenia wykopów, terenu robót i elementów 
zlokalizowanych w obr bie robót ziemnych. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
1.   PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów, 
2.   PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów, 
3.   PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej, 
4.   PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
5.   BN-64/8931-01      Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego, 
6.   BN-64/8931-02      Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod o a 
                                      przez obci enie p yt , 
7.   BN-77/8931-12      Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu, 
 
10.2. Inne dokumenty 
10.   Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
11.   Instrukcja bada  pod o a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
12.   Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
13.   Wytyczne wzmacniania pod o a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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SST M-11.01.04 
ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAG SZCZENIEM 

 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru robót zwi zanych z zasypaniem wykopów wraz z zag szczeniem w ramach remontu i rewaloryzacji 
wiaduktu danowskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

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

 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 
zasypanie wykopów wraz z  i obejmuj : 
- wykonanie zasypki wiaduktu, 
- zasypanie wykopów przy podporach. 

 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1.  Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona wg 
wzoru: 

U = d60/d10,  
gdzie: 
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
1.4.2.  Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST DM-00.00.00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST oraz zaleceniami In yniera. 

 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 
2.2.  Grunty i materia y 
2.2.1. Materia y pomocnicze do oznakowania i kontroli robót. 
2.2.2.  Grunt spoisty nieprzepuszczalny do poziomu terenu podanego w dokumentacji 
2.2.3.  Zasypka - pospó ki i piaski co najmniej rednioziarniste, z dokopów,  Sz=1,0, o wska niku ró noziarnisto ci 
U i wspó czynniku wodoprzepuszczalno ci K10 ³ 6x10 -5 m/s. 

Grunty na zasypk  nie mog  zawiera  elementów agresywnych w stosunku do betonu ani odpadów 
chemicznych. Wyniki bada  laboratoryjnych powinny kwalifikowa  go jako przydatnego, to jest spe niaj cego 
wymagania okre lone BN-72/8932-01. 

ród a materia ów powinny by  wybrane z wyprzedzeniem 30 dni przed rozpocz ciem robót 
i zaakceptowane wst pnie, na podstawie okazanych wyników bada  przez In yniera. Grunty i materia y 
dopuszczone do zasypek powinny spe nia  wymagania okre lone w PN-S-02205 :1998. 

 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Dobór sprz tu 
Zasypk  wskazane jest wykona  przy u yciu drobnego sprz tu r cznego do rozk adania i profilowania oraz 

lekkich ubijaków mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport kruszywa 

Transport materia u na zasypk  mo e si  odbywa  dowolnymi rodkami transportu. 
Ze wzgl du na prowadzenie prac na wiadukcie bezpo rednio na miejsce wbudowania nale y zapewni  

transport za pomoc  d wigu lub taczek (ze wzgl du na konieczno  zachowania rodków ostro no ci dla 
konstrukcji wiaduktu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

5.2. Wykonanie zasypki  

 Zasypk  wiaduktu nale y wykona  po wykonaniu robór zwi zanych ze wzmocnieniem elementów 
konstrukcyjnych wiaduktu i przy odpowiednim zabezpieczeniu miejsca robót.  
 Po roz cieleniu materia u nale y go lekko zag szcza  w warstwach o odpowiedniej grubo ci i wilgotno ci. 
Przy wykonaniu robót nale y ze szczególn  ostro no ci . 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania Ogólne" 
6.2.  Sprawdzenie jako ci wykonania zasypki 

Prawid owo  zag szczenia warstwy lub pod o a powinna by  potwierdzona przez In yniera wpisem 
w dzienniku budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanej zasypki. 
Obmiaru ilo ciowego zasypki dokonuje si  w m3 gruntu na podstawie oblicze  z przekrojów.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór zasypki dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, po 

zg oszeniu robót do odbioru przez Wykonawc . Powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym 
wykonanie ewentualnych napraw. 

Odbioru dokonuje In yniera na podstawie wyników bada  Wykonawcy (pomiary i badania z bie cej 
kontroli materia ów i robót) i ewentualnych uzupe niaj cych bada  i pomiarów oraz ogl dzin wykonanych w-w. 
Ewentualne roboty poprawkowe obci aj  Wykonawc . Termin ich wykonania nie mo e hamowa  dalszych robót. 

 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

P atno  za jednostk  obmiaru nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci materia u 
i wykonanej warstwy, na podstawie wyników pomiarów i bada  laboratoryjnych. Cena jednostkowa obejmuje prace 
pomiarowe, przygotowanie pod o a, dostarczenie i roz o enie materia u zasypki, zag szczenie, przeprowadzenie 
wymaganych pomiarów i bada  laboratoryjnych. W cenie jednostkowej nale y równie  uwzgl dni  konieczno  
odpowiedniego transportowania gruntu pod obiekt mostowy i jego pó niejszego wbudowania. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
PN-EN 13055-1:2003 „Kruszywa lekkie. Cz  1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy”. 
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SST M-12.01.03 
ZBROJENIE BETONU 

 
1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 

zbrojenia stal  elementów elbetowych w ramach remontu i rewaloryzacji wiaduktu danowskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 
wykonanie zbrojenia elementów elbetowych konstrukcji wiaduktu i obejmuj : 
- przygotowanie i monta  zbrojenia pomostu wiaduktu, w tym osadzenie pr tów w cianach wiaduktu, 
- przygotowanie i monta  zbrojenia podlewki dla pomostu wiaduktu, 
- przygotowanie i monta  zbrojenia fundamentów dla s upków balustrad, 
- przygotowanie i monta  zbrojenia op aszczowania podpór i wewn trznych powierzchni otworów ukowych, 
- przygotowanie i monta  zbrojenia gzymsów w otworach ukowych. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Pr ty stalowe wiotkie - pr ty stalowe o przekroju ko owym g adkie lub ebrowane o rednicy do 40 mm, 
1.4.2. Pozosta e okre lenia podane w niniejszej  SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz 
z okre leniami podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  stosowanych materia ów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , Ogóln  Specyfikacj  Techniczn  SST oraz zaleceniami In yniera. 
 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk ad., wg SST DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne’. 
 
2.2.  Stal zbrojeniowa  

Dla przedmiotowego zadania stosuje si  pr ty zbrojeniowe klasy A-IIIN,  wg PN-91/S-10042, 
— pr ty ebrowane ze stali gatunku BSt500S, St3S-b. 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budow  powinna mie  certyfikat zgodno ci z Polska Norm  lub posiada  
Aprobat  Techniczn . 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr tów musi posiada  Aprobat  Techniczn  i by  zaopatrzona 
w atest, w którym ma by  podane: 
a)    oznaczenie stali do zbrojenia betonu zgodne z PN-ISO 6935-2:1998 
b)    dane uj te w punkcie cechowania stali do zbrojenia betonu wg normy powy ej 
c)    dat  badania 
d)    mas  partii materia u do bada  
e)    wyniki bada  

Pr ty stalowe do zbrojenia betonu wg niniejszej SST powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-ISO 
6935-2:1998 z za cznikiem krajowym PN-ISO 6935-2/Ak:1998 oraz Aprobaty Technicznej, w zakresie warunków 
dostawy i odbioru z uwzgl dnieniem bada  odbiorowych. 

Pr ty, walcówka, blachy dla kotew powinny spe nia  wymagania okre lone PN-89/S-10050 oraz w 
normach przedmiotowych, m.in.: 
a)    dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203, 
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b)    dla walcówki, pr tów i kszta towników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001, 
Materia y spawalnicze powinny mie  aprobaty techniczne wystawione przez IBDiM. Elektrody - PN-91/M-

69430 i PN-88/M-69433, drut spawalniczy - PN-88/M-69420,  topniki do spawania ukiem krytym - PN-73/M-
69355,  topniki do spawania u lowego - PN-67/M-69356 

Na budow  nale y dostarczy  gotowe wyroby. Wykonawca powinien dostarczy  In ynierowi kopie 
otrzymanych od Wytwórcy atestów ( wiadectw jako ci) dla wszystkich dostarczonych na teren budowy elementów 
stalowych. 

 
2.3. Drut monta owy 

Do monta u pr tów zbrojenia nale y u ywa  wy arzonego drutu stalowego tzw. wi za kowego o rednicy 
nie mniejszej ni  1,0mm je eli nie stosuje si  po cze  spawanych lub zgrzewanych. 

 
2.4. Materia y spawalnicze 

 Nale y stosowa  elektrody odpowiednie do gatunku stali czonych pr tów zbrojeniowych. Wytwórca 
powinien przestrzega  okresów wa no ci stosowania elektrod wed ug gwarancji dostawcy. Materia y spawalnicze 
powinny mie  aprobaty techniczne wystawione przez IBDiM. 
- elektrody - PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433, 
- drut spawalniczy - PN-88/M-69420 
- topniki do spawania ukiem krytym - PN-73/M-69355 
- topniki do spawania u lowego - PN-67/M-69356 
 
2.5. Materia  do osadzenia kotew w cianach ceglanych 

 Do osadzenia kotew z pr tów stalowych Ø20 mm i d ugo ci L=0,65 m stosowa  klej epoksydowy. 
Materia y przewidziane do zastosowania musz  posiada  aktualne wiadectwa jako ci dopuszczaj ce je do 
zastosowania. 
 
3. SPRZ T 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania Ogólne". 
Roboty nale y wykonywa  przy u yciu sprawnego technicznie sprz tu mechanicznego, przeznaczonego 

dla realizacji robót zgodnie z za o on  technologi  oraz zaakceptowanego przez In yniera. 
Sprz t powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym i mostowym oraz 

wymagania BHP. Osoby obs uguj ce sprz t powinny by  odpowiednio przeszkolone. 
 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania Ogólne". 
Transport dowolnymi rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robót pod wzgl dem 

mo no ci u o enia i umocnienia adunku akceptowanymi przez In yniera. 
Stal przywieziona na budow  nie powinna by  zdeformowana i zanieczyszczona. Na budowie winna by  

tak magazynowana i sk adowana aby nie by a nara ona na zawilgocenie i zanieczyszczenie. 
Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej – kotew talerzowych, 

powinny odbywa  si  tak, aby powierzchnia stali by a zawsze czysta, wolna zw aszcza od substancji aktywnych 
chemicznie i zanieczyszcze  mog cych utrzymywa  wilgo . 

Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by  utrzymywane w stanie suchym i sk adowane nad gruntem na 
odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest d ugotrwa e sk adowanie stali niezabezpieczonej przed opadami. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej musz  posiada  oznaczenia i cechy zgodnie z PN-73/H-01102. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzgl dniaj cy wszystkie warunki w jakich b dzie wykonywana. Organizacj  robót dostosowa  do uwag zawartych 
w opisie technicznym. 
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5.1. Przygotowanie zbrojenia 
5.1.1. Czyszczenie pr tów 

W  konstrukcj  mo na wbudowa  stal  pokryt ,  co  najwy ej  nalotem  nie uszcz cej  si  rdzy.  Nie mo na 
wbudowywa  stali zat uszczonej smarami lub innymi rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zab oconej i 
oblodzonej, stali, która by a wystawiona na dzia anie s onej wody, stan powierzchni wk adek zbrojeniowych ma by  
zadowalaj cy bezpo rednio przed betonowaniem. 

W przypadku skorodowania pr tów lub ich zanieczyszczenia (w czasie sk adowania na budowie) nale y 
przeprowadzi  ich czyszczenie. Pr ty zat uszczone lub zabrudzone farbami mo na opala  lampami benzynowymi 
lub czy ci  preparatami rozpuszczaj cymi t uszcz 

Stal nara ona na cho by chwilowe dzia anie s onej wody nale y zmy  wod  s odk . 
Stal pokryt  uszcz c  si  rdz  i zab ocon  oczyszcza si  szczotkami drucianymi r cznie lub mechanicznie 

lub te  przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale y sprawdzi  wymiary przekroju poprzecznego pr tów. Stal tylko 
zab ocon  mo na zmy  strumieniem wody. Pr ty oblodzone odmra a si  strumieniem ciep ej wody. Mo liwe s  
równie  inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez In yniera. 

 
5.1.2. Prostowanie pr tów 

Dopuszczalna wielko  miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Dopuszcza si  prostowanie 
pr tów za pomoc  kluczy, m otków, prostowarek i wci garek. 

 
5.1.3. Ci cie pr tów zbrojeniowych 

Ci cie pr tów nale y wykonywa  przy maksymalnym wykorzystaniu materia u. Wskazane jest 
sporz dzenie w tym celu planu ci cia. Pr ty ucina si  z dok adno ci  do 1,0cm. Ci cia przeprowadza si  przy u yciu 
mechanicznych no y. Nale y ucina  pr ty krótsze od d ugo ci podanej w projekcie o wyd u enie zale ne od 
wielko ci i ilo ci odgi . 
 
5.1.4. Odgi cia pr tów, haki 

Na zimno, na budowie mo na wykonywa  odgi cia pr tów rednicy do 12 mm. Pr ty o rednicy d >12mm 
powinny by  odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

Minimalne rednice trzpieni do u ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 (wg PN-
91/S-10042). 

 
Tabela 1 - Minimalne rednice trzpieni u ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 

rednica pr ta Stal ebrowana 
zginanego mm Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa 

D < 10 d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d 
10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 
20 < d < 28 d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 

D > 28 d0 = 8d - - 
                d - oznacza rednic  pr ta 

Dla strzemion i pr tów monta owych rednica wewn trzna odgi  powinna spe nia  warunki podane dla 
haków. Nale y zwróci  uwag  przy odbiorze haków (odgi ) pr tów na ich zewn trzn  stron . Niedopuszczalne s  
tam p kni cia powsta e podczas wyginania. 

 
5.2. Monta  zbrojenia  

5.2.1. Wymagania ogólne 
Do zbrojenia betonu nale y stosowa  stal spawaln  (PN-91/S-10042). Zbrojeniu   pr tami   wiotkimi   

podlegaj    wszelkie   konstrukcje   mostowe   wykonane   z   betonu.   (Konstrukcje nie elbetowe musz  posiada  
zbrojenie zabezpieczaj ce przed pojawieniem si  rys (PN-91/S-10042). 

Monta  zbrojenia bezpo rednio w deskowaniu zaleca si  wykonywa  przed ustawieniem szalowania 
bocznego. Uk ad zbrojenia w konstrukcji musi umo liwia  jego dok adne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
u o eniu w deskowaniu, rozmieszczenie pr tów wzgl dem siebie i wzgl dem deskowania nie mo e ulec zmianie. 
Uk adanie zbrojenia bezpo rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni  wysoko  w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materia ów po wykonanym szkielecie 
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zbrojeniowym. Celem  zachowania  otuliny  zgodnej  z  dokumentacj   nale y  stosowa   plastikowe  lub  betonowe  
podk adki dystansowe. 

Minimalna grubo  otuliny zewn trznej w wietle pr tów i powierzchni przekroju elementu elbetowego 
powinna wynosi  co najmniej : 
- 0,07 m   dla zbrojenia g ównego fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,055 m dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,05 m   dla pr tów g ównych lekkich podpór i pali, 
- 0.03 m   dla zbrojenia g ównego d wigarów 
- 0.025 m dla strzemion d wigarów g ównych i zbrojenia p yt pomostów (PN - 91/S - 10042)  

Mo liwe jest wykonanie zbrojenia z pr tów o innej rednicy ni  przewidziane w projekcie oraz 
zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagaj  zgody pisemnej In yniera.  
 
5.2.2. Monta  zbrojenia 
5.2.2.1. czenie pr tów za pomoc  spawania.  

W mostach drogowych dopuszcza si  nast puj ce rodzaje spawanych po cze  pr tów: 
-      czo owe, elektryczne, oporowe, 
-      nak adkowe spoiny dwustronne - ukiem elektrycznym, 
-      nak adkowe spoiny jednostronne - ukiem elektrycznym, 
-      zak adkowe spoiny jednostronne - ukiem elektrycznym, 
-      zak adkowe spoiny dwustronne - ukiem elektrycznym, 
-      czo owe wzmocnione spoinami bocznymi z blach  pó kolist , 
-      czo owe wzmocnione jednostronn  spoin  z p askownikiem, 
-      czo owe wzmocnione dwustronn  spoin  z p askownikiem, 
-      zak adkowe wzmocnione jednostronn  spoin  z p askownikiem, 
-      czo owe wzmocnione dwustronn  spoin  z mniejszym bokiem p askownika. 

Do zgrzewania lub spawania pr tów mog  by  dopuszczeni spawacze z uprawnieniami. Zaleca si  
stosowanie elektrod EB150. Ilekro  w projekcie nie podano d ugo ci zak adów pr tów, nale y stosowa  zak ad 40d, 
gdzie d oznacza rednic  grubszego pr ta 

 
5.2.2.2. czenie pojedynczych pr tów na zak ad bez spawania 

Nale y unika  przed u enia pr tów no nych poprzez czenie ich na zak ad w jednym przekroju. 
Dopuszczalny procent takich po cze  wynosi 25% pr tów no nych. Minimalna odleg o  od krzywizny pr ta do 
miejsca gdzie mo na na nim po o y  spoin  wynosi 10d. Dopuszcza si  czenie na zak ad bez spawania (wi zanie 
drutem) pr tów prostych, pr tów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci p tlic. 
 
5.2.2.3. Skrzy owania pr tów 

czenie pr tów nale y wykonywa  zgodnie z PN-91/S-10042. Skrzy owania pr tów nale y wi za  
mi kkim drutem lub spawa  w ilo ci min.30% skrzy owa . Zamkni cia strzemion nale y umieszcza  na przemian. 
Przy stosowaniu spawania skrzy owa  pr tów i strzemion, styki spawania mog  znajdowa  si  na jednym pr cie. 
Liczba uszkodzonych skrzy owa  w dostarczonych na budow  siatkach lub szkieletach p askich nie powinna 
przekracza  4 w stos. do wszystkich skrzy owa  w siatce. 

Drut  wi za kowy,  wy arzony  o  rednicy  1mm  u ywa  si  do  czenia  pr tów  o  rednicy  do  12mm.  Przy  
rednicach wi kszych nale y stosowa  drut o rednicy 1.5mm. 

 
5.3. Osadzenie kotew w cianach ceglanych i korpusach podpór 

Kotwy stalowe osadzi  nale y w nawierconych  wcze niej otworach, rozmieszczonych wed ug schematu 
pokazanego w projekcie. Otwory do czasu osadzenia w nim kotew nale y zabezpieczy  przed dost pem 
zanieczyszcze , a przed osadzeniem kotwy przeczy ci  poprzez przedmuchanie spr onym powietrzem. 

Otwory w cianach ceglanych wykona  przy pomocy odpowiednich wierte .  
 Zapraw  kotwi c  przygotowywa  i aplikowa  nale y zgodnie z zaleceniami podanymi w kartach 
technicznych producenta. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci  

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
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Program bada  obejmuje: 
a) badania w czasie budowy, 
b) badania po zako czeniu budowy, 
c) badania dodatkowe. 
Badania w czasie budowy polegaj  na sprawdzeniu na bie co, w miar  post pu robót, jako ci u ywanych 
materia ów i zgodno ci wykonywanych robót z projektem i obowi zuj cymi normami. Badania powinny obj  
wszystkie etapy, a przede wszystkim takie roboty, które przy odbiorze ostatecznym nie b d  widoczne, a jako  ich 
wykonania nie b dzie mog a by  sprawdzona. Zbrojenie powinno by  odebrane przed betonowaniem. Badania te 
obejmuj : 
-     sprawdzenie materia ów, 
-     sprawdzenie zgodno ci zmontowanego zbrojenia z projektem i normami, 
-     sprawdzenie prawid owego oczyszczenia stali przed betonowaniem 
Wyniki bada  oraz wnioski i zalecenia nale y wpisa  do dziennika budowy. Badania po zako czeniu budowy 
obejmuj  ewentualne badania nieniszcz ce, 
 
6.2. Kontrola zbrojenia 

Kontrola zbrojenia przed przyst pieniem do betonowania powinna by  dokonana przez In yniera i fakt ten 
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 
Wymagania odno nie odbioru stali zbrojeniowej wg PN-ISO 6935-2:1998 z za cznikiem krajowym PN-ISO 6935-
2/Ak:1998. Badania stali na budowie: 
- badaniu stali na budowie nale y podda  ka d  osobn  parti  stali nie wi ksz  od 50 ton. Partie wi ksze nale y 
podzieli  na cz ci max po 50 ton. 
- z ka dej partii nale y pobra  6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do okre lenia granicy plastyczno ci. Stal 
mo e by  przeznaczona do zbrojenia je eli na zginanych próbkach nie wyst pi  p kni cia lub rozwarstwienia. 
- je eli rzeczywista granica plastyczno ci jest ni sza od nominalnej lub danej – stal mo e by  u yta tylko za 
zezwoleniem In yniera. 
- sprawdzenie u o enia zbrojenia wykonuje si  przez pomiar ta m , poziomic , suwmiark  i porównanie 
z Dokumentacj  techniczn  oraz PN-63/B-06251 
- badanie na wytrzyma o  siatek i szkieletów p askich nale y przeprowadzi  przyjmuj c za partie ich liczb  
o ci arze nie przekraczaj cym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów p askich nie powinna by  mniejsza 
ni  3 na parti . Badania nale y przeprowadza  rozrywaj c pr ty w kierunku prostopad ym do p aszczyzny siatki lub 
szkieletu na ca ej siatce, podpieraj c pr t górny w miejscach czenia i podwieszaj c ci ar do pr ta dolnego. 
Badany w ze  powinien wytrzyma  obci enie nie mniejsze od podwójnego ci aru siatki lub szkieletu. Badaniu 
nale y poddawa  trzy skrzy owania pr tów, jedno w rz dzie skrajnym i dwa w rz dach rodkowych. 
W przypadku gdy jedno ze skrzy owa  zostanie zerwane, próbom nale y podda  podwójn  ilo  siatek i szkieletów 
Je eli badanie podwójnej ilo ci próbek da równie  wynik ujemny, wówczas parti  nale y odrzuci . 
In ynier powinien stwierdzi  zgodno  u o enia zbrojenia z projektem technicznym i odpowiednimi normami 
w zakresie gatunku i ilo ci pr tów, ich rednicy, d ugo ci i rozstawu oraz zakotwie , prawid owego otulenia 
i pewno ci utrzymania po o enia pr tów w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubo ci otuliny mo e by  
dokonywane przez In yniera równie  po betonowaniu, przy u yciu przyrz dów magnetycznych, gdy zachodzi 
podejrzenie, e w trakcie betonowania nast pi o przesuni cie szkieletu zbrojenia. Wykrycie w wykonanym 
elemencie ewentualnych nieprawid owo ci obci a Wykonawc  robót niezale nie od dokonanych uprzednio 
odbiorów. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci cia, gi cia i rozmieszczenia zbrojenia podaje poni sza tabela 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna 
odchy ka 

Ci cia pr tów 
(L – d ugo  pr ta wg projektu) 

Dla L < 6.0 m. dla L > 6.0 m. 20 mm 30 mm 

Odgi cia (odchylenia w stosunku do po o enia okre lonego w projekcie) 
Dla L < 0.5 m. 

dla 0.5 m < L < 1.5 m. 
dla L > 1.5 m. 

10 mm 15 mm 20 
mm 

Usytuowanie pr tów 
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymaga  projektu) 

 < 5 mm 

b) odchylenie plusowe (h – jest ca kowit  grubo ci  elementu) 
Dla h < 0.5 m. 

dla 0.5 m < h < 1.5 m. 
dla h > 1.5 m. 

10 mm 15 mm 20 
mm 
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c) odst py pomi dzy s siednimi równoleg ymi pr tami (kablami) (a – jest odleg o ci  
projektowan  pomi dzy powierzchniami przyleg ych pr tów) 

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

5 mm 10 mm 20 
mm 30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubo ci lub szeroko ci w ka dym punkcie zbrojenia lub otworu 
kablowego (b – oznacza ca kowit  grubo  lub szeroko  elementu) 

B < 0.25 m B < 0.50 m B < 1.5 
m B > 1.5 m 

10 mm 15 mm 20 
mm 30 mm 

 
Niezale nie od tolerancji podanych w tabeli obowi zuj  nast puj ce wymagania: 
- lokalne odkszta cenia (zniekszta cenia) nie powinny przekracza  ± 4 mm, 
- b d w d ugo ci pr tów nie powinien przekracza  +10mm w stosunku do warto ci obliczonych na podstawie  
wymiarów pokazanych na rysunkach lub podanych na schematach gi cia pr tów,  
- ró nica rozstawu pr tów g ównych w p ytach nie powinna przekracza  ± 10mm, za  w belkach nie powinna 
przekracza  ± 5mm,  
- odchy ka w rozstawie pr tów monta owych i strzemion nie powinna przekracza  ± 20 mm,  
- otuliny zewn trzne powinny by  zgodne z projektem - bez tolerancji ujemnych.  
- po o enie miejsc odgi cia dla strzemion nie powinno przekracza  ± 5 mm, 
- odchy ka strzemion od p aszczyzny prostopad ej do zbrojenia g ównego nie powinna przekracza  3% wysoko ci,  
- odchy ka rozstawu pr tów w prefabrykowanej siatce stalowej nie powinna by  wi ksza od + 3 mm,  
- odchy ka ogólnych wymiarów przyci tej prefabrykowanej siatki stalowej nie powinna przekracza  ± 25 mm,  
- liczba uszkodzonych skrzy owa  w dostarczonych na budow  siatkach nie powinna przekracza  20% wszystkich 
skrzy owa  (25% na jednym pr cie). 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
Jednostk  obmiaru jest: 

- 1 Mg (1 tona) wbudowanej stali zbrojeniowej. Do obliczania nale no ci przyjmuje si  teoretyczn  ilo  
zmontowanego zbrojenia tj. czn  d ugo  pr tów poszczególnych rednic pomno on  odpowiednio przez ich 
ci ar jednostkowy kg/m. Nie dolicza si  stali u ytej na zak ady przy czeniu pr tów, przek adek monta owych ani 
drutu wi za kowego. Nie uwzgl dnia si  zwi kszonej  ilo ci materia u w wyniku stosowania przez Wykonawc  
pr tów o rednicach wi kszych od wymaganych w Dokumentacji, 
- 1 szt. (1 sztuka)  - zamontowanej kotwy stalowej w otworach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania Ogólne". 
Odbioru zbrojenia nale y dokona  przed przyst pieniem do betonowania.  
Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu zgodno ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

elbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie zgodno ci z rysunkami roboczymi obejmuje: 
-     Zgodno  kszta tu pr tów 
-     Zgodno  liczby pr tów 
-     Rozstaw strzemion 
-     Prawid owe wykonanie haków, z cz i d ugo ci zakotwie  
-     Zachowanie wymaganej w dokumentacji technicznej otuliny zbrojenia 

Odbioru nale y dokona  sprawdzaj c przytoczone w p.6. kryteria oceny. Je eli wszystkie badania da y 
wyniki dodatnie, wykonane roboty nale y uzna  za zgodne z wymaganiami. Je eli cho  jedno badanie da o wynik 
ujemny wykonane roboty nale y uzna  za niezgodne z wymaganiami norm i dokumentacji projektowej. W takiej 
sytuacji wykonawca obowi zany jest doprowadzi  roboty do zgodno ci z norm  i przedstawi  do ponownego 
odbioru. 

Czynno  odbioru winna by  udokumentowana odpowiednim protoko em, zgodnie z przyj tymi w SST 
DM-00.00.00 zasadami. Podstaw  odbioru jest pisemne stwierdzenie In yniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu 
robót zgodnie z projektem i SST. 

 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1.Ogólne warunki p atno ci  

Ogólne warunki p atno ci podane s  w SST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
9.2. Szczegó owe warunki p atno ci 

Cena jednostkowa 1 Mg wbudowanej stali zbrojeniowej uwzgl dnia: 
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- opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót, dostarczenie niezb dnych czynników produkcji, koszty 
wykonania niezb dnych rusztowa  i pomostów do monta u zbrojenia wraz z ich rozbiórk , oczyszczenie, 
przyci cie, wygi cie oraz zmontowanie stali zbrojeniowej, oczyszczenie stanowisk pracy i usuni cie b d cych 
w asno ci  Wykonawcy.  
- monta  kotew stalowych – wytyczenie robót, wykonanie otworów, przedmuchanie otworów spr onym 
powietrzem, aplikacja rodka kotwi cego, osadzenie kotew, zabezpieczenie kotew do czasu wykonania monta u 
zbrojenia. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje elbetowe, betonowe i spr one. Wymagania i badania, 
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie. Wydawnictwa 
Normalizacyjne "ALFA". Warszawa 1992, 
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwy szonej wytrzyma o ci. Gatunki, 
PN-89/H-84023/06 Stal okre lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki, 
PN-82/H-93215 Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu, 
ISO 6892 Próba statyczna rozci gania stali, 
ISO 10065 Próba zginania stali, 
PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale. Próba rozci gania. Metoda badania w temperaturze otoczenia,  
PN-EN ISO 15630-1:2004  Stal do zbrojenia i spr ania betonu. Metody bada , 
Cz  1: Pr ty, walcówka i drut do zbrojenia betonu, 
PN-EN ISO 15630-2:2004 Stal do zbrojenia i spr ania betonu. Metody bada , 
Cz  2: Zgrzewane siatki do zbrojenia,  
PN-EN ISO 15630-3:2004 Stal do zbrojenia i spr ania betonu. Metody bada . Cz  3: Stal do spr ania,  
PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal ebrowana B500, 
Warunki techniczne dostawy pr tów, kr gów i siatek zgrzewanych,  
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie, 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju, 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane, 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju, 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane,  
 
Inne dokumenty. 

wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83591. Stal zbrojeniowa ebrowana gatunku 
10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM. Warszawa 1992.[2] wiadectwo dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie nr 83891. Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o u ebrowaniu wed ug normy DIN488. ITB. 
Warszawa 1992. 
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SST M-13.01.00 
BETON KONSTRUKCYJNY 

1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania techniczne dotycz ce 
wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem elementów konstrukcyjnych z betonu w ramach remontu 
i rewaloryzacji wiaduktu danowskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 
wykonanie nast puj cych elementów konstrukcyjnych z betonu: 
- wykonanie wylewki z betonu B20 dla pomostu wiaduktu, 
- wykonanie pomostu wiaduktu z betonu B30 wraz z wykonaniem szczelin dylatacyjnych, 
- wykonanie fundamentów z betonu B30 dla s upków balustrad na doj ciach do wiaduktu, 
- wykonanie gzymsów z betonu B30 w otworach ukowych. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz 
okre leniami podanymi w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Beton zwyk y - beton o g sto ci obj to ciowej powy ej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych; 
 
1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu; 
 
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody;  
 
1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sk adników mineralnych i ewentualnych  dodatków, przechodz cych 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm; 
 
1.4.5. Zarób mieszanki betonowej - ilo  mieszanki jednorazowo otrzymanej z urz dzenia mieszaj cego lub 
pojemnika transportowego; 
 
1.4.6. Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. „B30”) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego 
wytrzyma o ci na ciskanie. Liczba po literze „B” oznacza wytrzyma o  gwarantowan    Rb

G; 
 
1.4.7. Partia betonu – ilo  betonu o tych samych wymaganiach, podlegaj ca oddzielnej ocenie, wyprodukowana 
w  okresie  umownym  –  nie  d u szym  ni  1  miesi c  –  z  takich  samych  sk adników,  w  ten  sam  sposób  i  w  tych  
samych warunkach. 
 
1.4.8. Wytrzyma o  gwarantowana betonu na ciskanie (Rb

G) – wymagane przy danej klasie ograniczenie dolne 
do minimalnej wytrzyma o ci betonu, uzyskanej w wyniku badania na ciskanie kostek sze ciennych o boku 150 
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B–06250, z uwzgl dnieniem liczby próbek, przy 
za o onej wadliwo ci 5 % oraz przy poziomie ufno ci co najmniej 0,5; 
 
1.4.9. Nasi kliwo  betonu -  stosunek  masy  wody,  któr  zdolny  jest  wch on  beton,  do  jego  masy  w  stanie  
suchym; 
 
1.4.10. Stopie  wodoszczelno ci - symbol literowo - liczbowy (np. „W8”) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem 
przepuszczalno ci wody. Liczba po literze  „W” oznacza dziesi ciokrotn  warto  ci nienia wody w MPa, 
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dzia aj cego na próbki betonowe; 
 
1.4.11. Stopie  mrozoodporno ci - symbol literowo - liczbowy (np. „F 150”) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem 
jego odporno ci na dzia anie mrozu. Liczba po literze „F” oznacza wymagan  liczb  cykli zamarzania i odmarzania 
próbek betonowych; 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  
projektow , SST i poleceniami In yniera. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIA Y 

Wymagania dotycz ce jako ci mieszanki betonowej reguluj  postanowienia odpowiednich norm polskich 
oraz „Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie.”  
W dalszej cz ci niniejszej SST wymagania te nazwane s  skrótowo „Rozporz dzeniem MTiGM”. 
 
2.1. Sk adniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement – wymagania i badania 

a) Rodzaje cementu 
Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi spe nia  wymagania zawarte w PN-EN-197-1:2002. Wed ug 
„Rozporz dzenia MTiGM” do betonu klasy B25 ,B30 nale y stosowa  wy cznie cement portlandzki CEM I 
niskoalkaliczny, klasy 42,5 NA. 
b) Wymagania dotycz ce sk adu cementu 
Wed ug ustale  w PN-EN-197-1:2002 oraz zgodnie z „Rozporz dzeniem MTiGM”, wymaga si , aby cement ten 
charakteryzowa  si  nast puj cym sk adem: 
- zawarto  krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S – nie wi ksza ni  60 %; 
- zawarto  okre lona u amkiem masowym glinianu trójwapniowego C3A – nie wi ksza ni  7 %; 
-  zawarto  okre lona u amkiem masowym C4AF+2C3A – nie wi ksza ni  20 %. 
c) wiadectwo jako ci cementu 
Ka da partia dostarczonego cementu musi posiada  wiadectwo jako ci (atest) wraz z wynikami bada , 
z uwzgl dnieniem wymaga  zawartych w „Rozporz dzeniu MTiGM”.  
Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg norm PN-EN 196-1: 1996, PN-EN 196-
3: 1996 oraz PN-EN 196-6: 1997, a wyniki ocenione wg w PN-EN-197-1:2002. 
Zakazuje si  pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) je eli nie ma pewno ci, e dostarczony jest tam 
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Ka da partia cementu przed jego u yciem do betonu musi 
uzyska  akceptacj  In yniera. 
d) Badania podstawowych parametrów cementu 
Badania cementu pochodz cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada  cementowni, mo na wykona  
tylko w zakresie bada  podstawowych.  
Zaleca si  kontrol  cementu przed u yciem go do wykonania mieszanki betonowej, obejmuj c : 
- oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-3: 1996, 
- oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-3: 1996, 
- sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryle ) cementu nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  

w wodzie wg PN-EN 196-6: 1997. 
Wyniki wy ej wymienionych bada  musz  spe nia  nast puj ce wymagania: 
1)  przy oznaczaniu czasu wi zania w aparacie Vicata: 

- dla cementu portlandzkiego normalnie twardniej cego: 
 pocz tek wi zania najwcze niej po up ywie  60 min., 
 koniec wi zania najpó niej po up ywie  10 godz.,  

- dla cementu portlandzkiego szybko twardniej cego: 
 pocz tek wi zania najwcze niej po up ywie  45 min., 
 koniec wi zania najpó niej po up ywie  6 godz.,  

2)  przy oznaczaniu równomierno ci zmiany obj to ci: 
 wg próby Le Chateliera nie wi cej ni  8 mm, 

3)  przy sprawdzaniu zawarto ci grudek (zbryle ) nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  
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w wodzie.  

* grudki nale y z cementu usun  poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nie dopuszcza si  wyst powania w cemencie ilo ci grudek wi kszej ni  20 % masy cementu.  

W przypadku, gdy wy ej wymienione badania wyka  niezgodno  z normami, cement nie mo e by  u yty do 
betonu. 
e) Opakowanie 
Cement wysy any w opakowaniu powinien by  pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg 
BN-76/P-79005. Worki powinny by  koloru piaskowego z pasami koloru fioletowego, dla cementów normalnie 
twardniej cych oraz pomara czowego dla cementów szybko twardniej cych.  
Masa worka z cementem powinna wynosi  50 2 kg. Na workach powinien by  umieszczony trwa y wyra ny napis 
zawieraj cy co najmniej nast puj ce dane: 
- oznaczenie, 
- nazwa wytwórni i miejscowo , 
- masa worka z cementem, 
- data wysy ki, 
- termin trwa o ci cementu. 
f) Magazynowanie i okres sk adowania 
Cement nale y przechowywa  zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 197-1:2002, która zaleca magazynowanie: 
- cementu pakowanego (workowanego) – w sk adach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazynach zamkni tych (budynki lub pomieszczenia  o 
szczelnym dachu i cianach); 

- cementu luzem – w magazynach specjalnych (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego za adowania i wy adowania cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do przeprowadzenia 
kontroli obj to ci cementu znajduj cego si  w zbiornikach lub otwory do przeprowadzania kontroli obj to ci 
cementu, w azy do czyszczenia oraz klamry na wewn trznych cianach). 

Pod o a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ce cement przed 
ciekami wody deszczowej i zanieczyszczeniami. Pod ogi magazynów zamkni tych powinny by  suche i czyste 

zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania.  
Cement nie mo e by  u yty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych; 
- po up ywie trwa o ci podanego przez wytwórni , w przypadku przechowywania w sk adach zamkni tych. 
Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne wiadectwo jako ci powinna by  przechowywana osobno, w sposób 
umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie. 
 
2.1.2. Kruszywo 

Do betonu nale y stosowa  kruszywo mineralne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-86/B-
06712/A1:97, z tym, e marka kruszywa nie powinna by  ni sza ni  symbol liczbowy klasy betonu. Ponadto 
zgodnie z „Rozporz dzeniem MTiGM” kruszywo powinno odpowiada  wymaganiom, które  zestawiono poni ej. 
 
2.1.2.1. Kruszywo grube - wymagania i badania 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa  si  sta o ci  cech fizycznych i jednorodno ci  uziarnienia, 
pozwalaj c  na wykonanie partii betonu o sta ej jako ci.  

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz  by  sk adowane oddzielnie, na umocnionym i czystym 
pod o u, w sposób uniemo liwiaj cy mieszanie si . W przypadku stosowania kruszywa pochodz cego z ró nych 
róde  nale y spowodowa , aby udzia  tych kruszyw by  jednakowy dla ca ej konstrukcji betonowej. 

Do betonu klasy B25 mo na stosowa  wir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5 mm 
Do betonu klasy B30 nale y stosowa  wy cznie grysy granitowe, bazaltowe lub z innych ska  zbadanych przez 
uprawnion  jednostk  badawcz , o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm, spe niaj ce nast puj ce wymagania: 
a) Zawarto  py ów i zanieczyszcze : 

Rodzaj zanieczyszczenia Dopuszczalna zawarto  
w kruszywie grubym 

Py y mineralne do 1% 
Zanieczyszczenia obce do 0,25 % 
Zanieczyszczenia organiczne *) 
Ziarna nieforemne do 20 % 
Grudki gliny 0 % 
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*) W ilo ci nie daj cej barwy ciemniejszej od wzorcowej 
b) W a ciwo ci fizyczne i chemiczne kruszywa: 

W a ciwo ci Dopuszczalna zawarto  
w kruszywie grubym 

Wska nik rozkruszenia: 
- grysy granitowe 
- grysy bazaltowe i inne 

 
do 16 % 
do 8 % 

Nasi kliwo  do 1,2 % 

Mrozoodporno  do 2 %         *) 
do 10 %     **) 

Reaktywno  alkaliczna z 
cementem (wg PN-78/B-06714/34) zwi kszenie wymiarów liniowych < 0,1 % 

Zawarto  zwi zków siarki do 0,1 % 
Zawarto  podziarna do 5  % 
Zawarto  nadziarna do 10  % 

*)   Wg metody bezpo redniej 
**) Wg zmodyfikowanej metody bezpo redniej (wg BN-84/6774-02) 

 
Dostawca kruszywa jest zobowi zany do przekazania dla ka dej partii kruszywa wyników bada  pe nych 

wg PN-86/B-06712/A1:97 oraz wyników  badania specjalnego dotycz cego reaktywno ci alkalicznej, w terminach 
przewidzianych przez In yniera.   
Na budowie nale y dla ka dej partii kruszywa wykona  kontrolne badania niepe ne obejmuj ce: 
- oznaczenie sk adu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
- oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 
- oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-78/B-06714/12, 
- oznaczenie zawarto ci grudek gliny (oznacza  jak zawarto  zanieczyszcze  obcych), 
- oznaczenie zawarto ci py ów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.  

W przypadku, gdy kontrola wyka e niezgodno  cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712/A1:97, u ycie takiego kruszywa mo e nast pi  po jego uszlachetnieniu (np. przez p ukanie lub dodanie 
odpowiednich  frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nale y prowadzi  bie c  kontrol  wilgotno ci 
kruszywa dla korygowania recepty roboczej betonu. 
 
2.1.2.2. Kruszywo drobne – wymagania i badania 

Kruszywem drobnym powinny by  piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spe niaj ce wymagania: 
a)  w zakresie zawarto ci okre lonych u amkiem masowym poszczególnych frakcji w stosie okruchowym: 

- ziarna nie wi ksze ni  0,25 mm - 14 do 19 %, 
- ziarna nie wi ksze ni  0,50 mm - 33 do 48 %, 
- ziarna nie wi ksze ni  1,00 mm - 57 do 76 %. 

b) w zakresie cech fizycznych i chemicznych: 

Rodzaj zanieczyszczenia Dopuszczalna zawarto  
w kruszywie drobnym 

Py y mineralne Do 1,5% 
Zanieczyszczenia obce do 0,25 % 
Zawarto  zwi zków siarki do 0,2 % 
Reaktywno  alkaliczna z cementem (wg PN-78/B-06714/34) Zwi kszenie wymiarów liniowych < 0,1 % 
Zanieczyszczenia organiczne *) 
Grudki gliny 0 % 

*) W ilo ci nie daj cej barwy ciemniejszej od wzorcowej 
 
Piasek pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom niepe nym obejmuj cym: 
- oznaczenie sk adu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
- oznaczenie zawarto ci py ów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,  
- oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-76/B-06714/12, 
- oznaczenie zawarto ci grudek gliny (oznacza  jak zawarto  zanieczyszcze  obcych). 
Nale y zobowi za  dostawc  do przekazywania dla ka dej partii piasku wyników bada  pe nych oraz okresowo 
wynik badania specjalnego dotycz cego reaktywno ci alkalicznej. 
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2.1.2.3. Uziarnienie kruszywa 

Do betonów klasy B20, B30, B35, B40 nale y stosowa  kruszywo o cznym uziarnieniu mieszcz cym si  
w granicach podanych na poni szym wykresie i w tabeli. 
Graniczne uziarnienie kruszywa: 

U amek masowy kruszywa przechodz cego 
przez sito 

Wymiar boku oczka 
sita 

[mm] 
wymiar ziarna  16 mm [%] 

0,25 3  8 
0,50 7  20 
1,0 12  32 
2,0 21  42 
4,0 36  56 
8,0 60  76 

16,0 100 
31,5 - 

Graniczne krzywe uziarnienia 
kruszywo 0 - 16 mm
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Zaleca si , aby punkt piaskowy przy kruszywie grubym do 16 mm wynosi  nie wi cej ni  42 %. Ró nice 
w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyj tej do ustalenia sk adu betonu, 
nie powinny przekroczy  warto ci podanych w tablicy poni ej: 

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna ró nica 
Frakcje py owo-piaskowe od 0 do 0,5 mm  10 % 
Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm  10 % 
Zawarto  poszczególnych frakcji powy ej 5 mm  20 % 

 
2.1.3. Woda zarobowa do betonu 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materia y budowlane. 
Woda do betonów i zapraw”.  

Wod  do betonu przewiduje si  czerpa  z wodoci gów miejskich. Woda ta za wyj tkiem sprawdzenia zawarto ci 
cukrów wg PN-76/C-04628/02 na zgodno  z wymaganiami przedstawionymi w tabeli poni ej, nie wymaga bada .  
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Najwa niejsze wymagania stawiane przed wod  zarobow : 

Cecha Wymaganie Metoda bada  wg 

barwa powinna odpowiada  wodzie 
wodoci gowej PN-88/B-32250 

zapach bez zapachu gnilnego PN-88/B-32250 
wska nik  pH  4 PN-88/B-32250 

zawarto  siarkowodoru do 20 mg/l PN-82/C-04566/02 
zawarto  siarczanów do 600 mg/l PN-82/C-04566/03 

zawarto  cukrów do 500 mg/l PN-76/C-04628/02 
zawarto  chlorków do 400 mg/l PN-73/C-04600/00 

twardo  ogólna do 10 mval/l PN-ISO 6059:99 
sucha pozosta o  do 1500 mg/l PN-78/C-04541 

obni enie wytrzyma o ci 
zapraw na zginanie lub 

ciskanie 
nie mniej ni  10 % PN-88/B-32250 

 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 

 Zaleca si  stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzia aniu napowietrzaj cym 
i uplastyczniaj cym. Rodzaj domieszki, jej ilo  i sposób stosowania powinny posiada  wiadectwo dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie mostowym, wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zaleca si  
sprawdzanie do wiadczalne skuteczno ci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Stosowane 
domieszki i dodatki nie mog  powodowa  nadmiernego skurczu betonu. 
 
2.2. Mieszanka betonowa 

2.2.1. Sk ad mieszanki betonowej 

Sk ad mieszanki betonowej powinien by  ustalony zgodnie z norm  PN-88/B-06250 oraz zgodnie                  
z„Rozporz dzeniem MTiGM” a mianowicie:  
a) sk ad mieszanki betonowej powinien by  taki, aby przy najmniejszej ilo ci wody zapewni  szczelne u o enie 

mieszanki w wyniku zag szczania przez wibrowanie, 
b) w celu polepszenia w a ciwo ci mieszanki betonowej i betonu, zaleca si  stosowanie domieszek wg pkt. 2.1.4. 

niniejszej SST, 
c) przy projektowaniu sk adu mieszanki betonowej zag szczanej przez wibrowanie i dojrzewaj cej            

w warunkach naturalnych (przy redniej temperaturze dobowej nie wi kszej ni  10 C), rednie wymagane 
wytrzyma o ci na ciskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje si  równe warto ciom 1,3 RG

b. 
 W przypadku odmiennych warunków wykonywania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, 

dojrzewanie w warunkach podwy szonej temperatury), nale y uwzgl dni  wp yw takich czynników na 
wytrzyma o  betonu, 

d) warto  stosunku c/w nie mo e by  mniejsza od 2 (warto  stosunku w/c nie wi ksza od 0,5), 
e) sk ad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia 

przez In yniera, 
f) konsystencja mieszanek betonowych nie powinna by  rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-06250 

symbolem K3.  
 Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si  podczas projektowania jej sk adu i nast pnie przy 

wytwarzaniu. 
Dopuszcza si  dwie metody sprawdzania : 
-  metod  Ve - Be, 
-  metod  sto ka opadowego. 
Ró nice pomi dzy za o on  konsystencj  mieszanki, a kontrolowan  metodami podanymi wy ej, nie mog  
przekroczy  : 
 20 % warto ci wska nika Ve - Be, 
 10 mm przy pomiarze sto kiem opadowym. 
Pomiar konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250, nale y wykona  aparatem Ve Be. Dla 
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si  na budowie pomiar przy pomocy sto ka opadowego. 

g) stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do wiadczalnie powinien odpowiada  najmniejszej 
jamisto ci, 

h) zawarto   piasku w stosie okruchowym powinna by  jak najmniejsza i jednocze nie zapewnia  niezb dn  
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urabialno  przy zag szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by  wi ksza ni  42% - przy kruszywie 
grubym do 16 mm, 

i) optymaln  zawarto  piasku w mieszance betonowej ustala si  nast puj co: 
- z ustalonym optymalnym sk adem kruszywa grubego wykonuje si  kilka (3 5) mieszanek betonowych 

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji, zawieraj cych ró n , ale nie wi ksz  od 
dopuszczalnej ilo  piasku, 

- za optymaln  ilo  piasku przyjmuje si  tak , przy której mieszanka betonowa zag szczona przez 
wibrowanie, charakteryzuje si  najwi ksz  mas  obj to ciow . 

 Warto  wspó czynnika „A” do wzoru Bolomey'a, stosowanego do wyznaczania wska nika w/c 
charakteryzuj cego mieszank  betonow , nale y wyznaczy  do wiadczalnie. Wspó czynnik ten wyznacza si  na 
podstawie uzyskanych wytrzyma o ci betonu z mieszanek o ró nych warto ciach w/c (mniejszych i wi kszych 
od warto ci przewidywanej teoretycznie), wykonanych ze stosowanych materia ów. Dla teoretycznego ustalenia 
warto ci wska nika w/c w mieszance, mo na skorzysta  z warto ci parametru „A” podanego w literaturze 
fachowej. 

j) maksymalna ilo  cementu dla betonu klasy B30 powinna wynosi  400 kg/m3. W uzasadnionych przypadkach 
i za zgod  In yniera dopuszcza si  przekroczenie tej ilo ci o 10 %. 

k) nale y wyznaczy  warto ci odchylenia standardowego zwi zanego z poziomem wytwarzania mieszanki 
betonowej oraz warto ci wspó czynnika „B” okre laj cego wp yw obróbki cieplnej na wytrzyma o  betonu, 
w celu dok adniejszego wyznaczenia wytrzyma o ci redniej (R) i umownej (RG) i wynikaj cego z nich warto ci 
wska nika w/c. Warto ci te nale y wyznaczy  wg PN-88/B-06250.  

l) zawarto  powietrza w mieszance betonowej badana metod  ci nieniow  wg PN-88/B-06250 nie powinna 
przekracza : 
- warto ci 2 % - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzaj cych, 
- przedzia ów warto ci podanych w poni szej tabeli, w przypadku stosowania domieszek napowietrzaj cych. 

 
Uziarnienie kruszywa 0  16 

Beton nara ony na czynniki atmosferyczne 3,5  5,5 
Zawarto  powietrza % Beton nara ony na sta y dost p wody przed 

zamarzni ciem 4,5  6,5 

 
2.2.2. Wymagane w a ciwo ci betonu 

Beton klasy B30 musi spe nia  wymagania zestawione w tabeli poni ej: 
 

Cecha Wymagania Metoda bada  wg 

Nasi kliwo  do 5 % PN-88/B-06250 
Wodoszczelno  wi ksza od 0,8 MPa (W8) jw. 

Mrozoodporno  
ubytek masy nie wi kszy od 5 %, spadek wytrzyma o ci 

na ciskanie nie wi kszy od 20 % 
po 150 cyklach zamra ania i odmra ania (F150) 

jw. 

 
2.2. Materia  do wykonania szczelin dylatacyjnych 

 Szczeliny dylatacyjne wykona  nale y z zaprawy trwale plastycznej. Nale y zastosowa  materia  
posiadaj cy aktualne wiadectwo jako ci. 
 
3. SPRZ T 

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez In yniera. Dozatory 
musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie 
w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu (zabrania si  stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich opró nianie 
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.  

Dopuszcza si  tak e przeno niki ta mowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleg o  nie wi ksz  
ni  10 m. 

Do zag szczania mieszanki betonowej nale y stosowa  wibratory wg bne o cz stotliwo ci min. 6000 
drga /min., z bu awami o rednicy nie wi kszej od 0,65 odleg o ci mi dzy pr tami zbrojenia le cego 
w p aszczy nie poziomej. Belki i aty wibracyjne stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt, powinny 
charakteryzowa  si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Transport cementu 

Dla cementu w workach - transport krytymi rodkami transportowymi. Dla cementu luzem – transport 
cementosamochodami wyposa onymi we wsypy umo liwiaj ce grawitacyjne  nape nianie zbiorników i urz dzenie 
do wy adowania cementu oraz posiadaj ce mo liwo  plombowania wsypów i wysypów. 

 
4.2. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

 Mas  betonow  nale y transportowa  rodkami nie powoduj cymi: 
- naruszenia jednorodno ci masy, 
- zmian w sk adzie masy w stosunku do stanu pocz tkowego (bezpo rednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia  dostarczenie do miejsca uk adania masy betonowej 
o takim stopniu ciek o ci, jaki zosta  ustalony dla danego sposobu zag szczania i rodzaju konstrukcji. 
 
4.3. Transport, podawanie i uk adanie mieszanki betonowej 

 Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami”). Ilo  
„gruszek” nale y dobra  tak, aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z uwzgl dnieniem odleg o ci dowozu, 
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu; 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by  d u szy ni : 
- 90 min. - przy temperaturze otoczenia: +5  C do +15  C, 
- 70 min. - przy temperaturze otoczenia: +20  C, 
- 30 min. - przy temperaturze otoczenia: +30  C. 
 
4.4. Transport masy betonowej przeno nikami ta mowymi  

Dopuszcza si  przy zachowaniu nast puj cych warunków: 
a) masa betonowa powinna by  co najmniej konsystencji plastycznej (6 cm wg sto ka opadowego), 
b) szybko  posuwu ta my nie powinna by  wi ksza ni  1 m/s, 
c) k t pochylenia przeno nika nie powinien by  wi kszy ni  18  przy transporcie do góry i 12  przy transporcie 

w dó , 
d) przeno nik powinien by  wyposa ony w urz dzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania 

zaprawy i zaczynu z ta my przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarni ty materia  powinien by  stopniowo 
wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 

 
4.5. Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny  

 Powinien odbywa  si  ci le wed ug odpowiednich instrukcji opracowanych dla danego urz dzenia. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Uwagi ogólne  

 Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki w jakich b d  wykonywane roboty betonowe. 
 
5.2. Zalecenia ogólne 

Rozpocz cie robót betoniarskich mo e nast pi  w oparciu o szczegó owy program i dokumentacj  
technologiczn  (zaakceptowan  przez In yniera) obejmuj c : 
- wybór sk adników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejno  i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposób czenia betonu w przerwach, 
- sposób piel gnacji betonu, 
- warunki i rozformowanie konstrukcji, 
- zestawienie koniecznych bada .  
Przed przyst pieniem do betonowania, powinna by  stwierdzona przez In yniera prawid owo  wykonania 
wszystkich robót poprzedzaj cych betonowanie, a w szczególno ci: 
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- prawid owo  wykonania deskowa , ewentualnych rusztowa  itp., 
- prawid owo  wykonania zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u o onego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawid owo  wykonania wszystkich robót zanikaj cych, mi dzy innymi wykonanie przerw dylatacyjnych, 

warstw izolacyjnych itp., 
- prawid owo  rozmieszczenia i niezmienno ci kszta tu elementów wbudowanych w betonow  konstrukcj  

(kana y, wpusty, s czki itp.), 
- gotowo  sprz tu i urz dze  do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250                
i PN-S-10040/99 oraz „Rozporz dzeniem MTiGM”.  
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

5.3.1. Dozowanie sk adników 

Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie wagowo 
z dok adno ci : 

 2 % - przy dozowaniu cementu i wody, 
 3 % - przy dozowaniu kruszywa, 

Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by  kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urz dzenia dozuj ce wod  i p ynne domieszki, powinny by  sprawdzane co najmniej raz w miesi cu. Przy 
dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan   ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
 
5.3.2. Mieszanie sk adników 

Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu (zabrania 
si  stosowania mieszarek wolnospadowych).  
Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie, jednak nie powinien by  krótszy ni  2 minuty. 
 
5.3.3. Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich 
opró nianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek  
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi zuj  odr bne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si  
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Do podawania mieszanki dopuszcza si  
tak e przeno niki ta mowe jednosekcyjne, przy odleg o ci podawania nie wi kszej ni  10,0 m. 
Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : 
- po o enie zbrojenia, 
- zgodno  rz dnych z projektem, 
- czysto  deskowania,  
- obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny, 
- pokrycie deskowania rodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie (np. Separbet, 

Olform2), 
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m, od powierzchni, na któr  spada. 
W przypadku, gdy wysoko  ta jest wi ksza, nale y mieszank  podawa  za pomocy rynny zsypowej (do wysoko ci 
3,0 m) lub leja zsypowego  teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m). 
Przy wykonaniu elementów konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór wzmacniaj cych, mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio 

z pojemnika lub ruroci gu pompy, b d  te  za po rednictwem rynny, warstwami o grubo ci 40 cm, zag szczaj c 
j  wibratorami wg bnymi; 

- przy wykonaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu pompy. 
W p ytach o grubo ci wi kszej od 12 cm zbrojonych gór  i do em, nale y stosowa  wibratory wg bne. 
Do wyrównywania powierzchni betonowej nale y stosowa  belki ( aty) wibracyjne. 

 
5.3.4. Zag szczanie betonu 

Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y stosowa  nast puj ce warunki: 

a) Wibratory wg bne nale y stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga /min, z bu awami o rednicy nie wi kszej 
ni  0,65 odleg o ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej, 

b) Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora, 
c) Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bi  bu aw  na g boko  5 8 cm  w warstw  
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poprzedni  i przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20 30 sek., po czym wyjmowa  powoli wstanie 
wibruj cym, 

d) Kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R  jest promieniem 
skutecznego dzia ania wibratora. Odleg o  ta zwykle wynosi 0,35  0,7 m, 

e) Belki ( aty) wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt i charakteryzowa  si  
jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci, 

f) Czas zag szczania wibratorami powierzchniowymi, lub belk  ( at ) wibracyjn  w jednym miejscu powinien 
wynosi  od 30 do 60 sek., 

g) Zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g boko ci i od 1,0 do 1,5 
m w kierunku d ugo ci elementu. Rozstaw wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak, aby nie powsta y 
martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno by  trwa e i sztywne. 

 
5.3.5. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z projektantem. Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by  uzgodnione z projektantem, 
a w prostszych przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  prostopad a do kierunku napr e  
g ównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do 
po czenia betonu stwardnia ego ze wie ym przez: 
- usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów  betonu oraz warstwy pozosta ego szkliwa 

cementowego, 
- obfite zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z zaprawy cementowej o stosunku 

zbli onym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo te  narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania. 

W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym stwardnieniu betonu.  

Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20  C,  to  czas  trwania  przerwy nie  powinien  przekracza  2  
godzin. Po wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem  deskowania, zbrojenia i poprzednio 
u o onego betonu. 
 
5.3.6. Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy, konieczne jest wcze niejsze 
przygotowanie odpowiedniego o wietlenia, zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpiecze stwa pracy. 
 
5.4. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu 

5.4.1. Betonowanie w zale no ci od warunków atmosferycznych 

Betonowanie konstrukcji nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni   +5  C, 
zachowuj c warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma o ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarzni ciem. Uzyskanie wytrzyma o ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5  C, jednak wymaga  to 
zgody In yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20  C w chwili uk adania i zabezpieczania 
uformowanego elementu przed utrat  ciep a, w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej 
w chwili opró nienia betoniarki nie powinna by  wy sza ni  +35  C, 

Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania na wypadek wyst pienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ci os on wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni wie ego betonu, 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej  0  C w okresie twardnienia betonu, nale y wcze niej 
podj  dzia ania organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.5. Piel gnacja betonu 
 
5.5.1. Materia y i sposoby piel gnacji betonu 

Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi os onami 
wodoszczelnymi zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem 
i nas onecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5  C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach od zako czenia 
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betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni (przez polewanie 
co najmniej 3 razy na dob ). 

Przy temperaturze otoczenia +15  C  i  wy szej,  beton  nale y  polewa  w  ci gu  pierwszych  3  dni  co  3  
godziny w dzie  i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast pne dni jak wy ej. 

Nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wod  jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b dzie si  czy  
z nast pn  warstw  konstrukcji monolitycznej a tak e, gdy nie s  stawiane wymagania odno nie jako ci 
piel gnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami, przynajmniej 
do chwili uzyskania przez beton wytrzyma o ci na ciskanie co najmniej  15 MPa. Obci enie wie o 
zabetonowanej konstrukcji lekkimi rodkami transportu  dopuszcza si  po osi gni ciu przez beton wytrzyma o ci co 
najmniej 5 MPa. Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzyma o ci 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm  PN-S-10040/99). 

5.6. Wyka czanie powierzchni betonu 

5.6.1. Równo  powierzchni i tolerancje 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagania: 
a) wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami kruszywa, 

prze omami i wybrzuszeniami ponad powierzchni , 
b) p kni cia s  niedopuszczalne, 
c) rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e ich rozwarto  nie przekracza 0,1 mm oraz 

zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min 1,0 cm, a d ugo ci rys nie przekraczaj : 
- podwójnej szeroko ci belek i 1,0 m – dla rys pod u nych, 
- po owy szeroko ci belek i 1,0 m – dla rys poprzecznych, 

d) pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b dzie nie mniejsze ni  
1,0 cm, a powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5 % powierzchni betonowanej, 

e) równo  powierzchni betonu przeznaczonej pod izolacj  powinna odpowiada  wymaganiom normy  PN-69/B-
10260 tj. wypuk o ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm, 

f) g adko  powierzchni powinna cechowa  si  brakiem lokalnych progów, raków, wg bie  i wybrzusze , 
wystaj cych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne s  lokalne nierówno ci do 3 mm  lub wg bienia do 5 mm, 

g) wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by  naprawione. Cz ci wystaj ce powinny by  skute lub 
zeszlifowane, a zag bienia wype nione betonem ywicznym w sk adzie: 
* ywica epoksydowa Epidian 51 100 cz. wagowo 
* utwardzacz Aquanil 50 40 50 cz. wagowo 
* wype niacz 200 300 cz. wagowo 

Jako wype niacz mo e by  stosowany cement, talk, m czka kamienna i piasek oraz ich mieszaniny. Dobór 
wype niacza uzale niony jest od grubo ci nak adanej warstwy betonu ywicznego (w warstwach cienkich – 
wype niacz drobnoziarnisty). Bardzo du e ubytki i nierówno ci p yty przekraczaj ce 2 mm nale y naprawi  
betonem cementowym wykonanym wg specjalnej technologii.  
Do naprawy uszkodze  powierzchni betonu dopuszcza si  stosowanie innego ni  podano wy ej sposobu, pod 
warunkiem stosowania preparatów dopuszczonych do stosowania w budownictwie mostowym, wiadectwem 
dopuszczenia wydanym przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 
 
5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodze  

Je eli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji nale y: 
- wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody bezpo rednio po 

rozebraniu szalunków, 
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe ni  specjalnym betonem modyfikowanym, a nast pnie 

wyg adzi  packami, aby otrzyma  równ  i jednorodn  powierzchni  bez do ków i porów, 
- wyrównan  wg powy szych zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i lekko wyszczotkowa  wilgotn  

szczotk , aby usun  powierzchnie szkliste. 
 
5.7. Tolerancje wykonania przy kontroli robót 

 Dopuszczalne odchy ki wymiarowe przedstawiono poni ej: 

Rodzaj odchy ki Dopuszczalna odchy ka 
wymiarowa 

usytuowanie w planie  5 cm Fundamenty 
rz dne wierzchu awy  2 cm 
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p aszczyzny i kraw dzie odchylenie od pionu  2 cm 

pochylenie cian 1 % wysoko ci 
 5 cm 

wymiary w planie  1 cm Trzony podpór  

rz dne wierzchu budowli  1 cm 
 
5.8. Deskowania  

5.8.1. Cechy konstrukcji deskowania 

 Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu, powinny by  wykonane wed ug projektu 
technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzyma o ciowych.  
Konstrukcja deskowa  powinna by  sprawdzona na si y wywo ane: 
a) parciem wie ej masy betonowej 
b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników, z uwzgl dnieniem: 
 - szybko ci betonowania, 
 - sposobu zag szczania, 
 Konstrukcja deskowania powinna w czasie eksploatacji spe nia  nast puj ce warunki: 
-  zapewnia  bezpiecze stwo konstrukcji, 
-  zapewnia  odpowiedni  sztywno  i niezmienno  kszta tu konstrukcji, 
-  zapewnia  jednorodn  powierzchni  betonu, 
-  zapewnia  odpowiedni  szczelno , 
-  wykazywa  odporno  na deformacj  pod wp ywem warunków atmosferycznych. 
 Deskowania powinny by  wykonane ci le wed ug ich dokumentacji technicznej i przed wype nieniem 
mas  betonow  dok adnie sprawdzone, aby wykluczy  mo liwo  jakichkolwiek zniekszta ce  lub odchyle  
w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawid owo  wykonania deskowa  powinna by  stwierdzona przez 
kontrol  techniczn . Deskowania nieimpregnowane przed wype nieniem ich mas  betonow  powinny by  obficie 
zlewane wod . 
 
5.8.2. Materia y 

 Zaleca si  zastosowanie deskowa  systemowych, zapewniaj cych wysok  jako  wykonywanych robót 
oraz umo liwiaj cych atwy monta , demonta  i wielokrotno  u ycia. Deskowania te, wykonane z materia ów 
firmowych, musz  posiada  dopuszczenie do stosowania w budownictwie mostowym, wydane przez IBDiM. 
W przypadku zastosowania deskowa  tradycyjnych, zaleca si  wykonanie ich z desek drzew iglastych III lub IV 
klasy o minimalnej grubo ci 32 mm i maksymalnej szeroko ci 18 cm lub materia ów drewnopochodnych jak sklejka 
wodoodporna bakelityzowana o cienkich s ojach lub p yty pil niowe, o grubo ci zapewniaj cej ca kowit  sztywno  
poszycia po wype nieniu deskowa  mas  betonow . Deski powinny by  jednostronnie strugane i przygotowane do 

czenia na wpust i pióro. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra, nale y uszczelni  szczeliny pomi dzy 
deskami ta mami z tworzyw sztucznych albo piank . Nale y zwróci  szczególn  uwag  na uszczelnienie styków 
cian   z dnem deskowania. Zaleca si  stosowanie sfazowa  o wymiarach 2  4 cm na stykach dwóch prostopad ych 

do siebie cian, szczególnie w stykach wkl s ych. Mo na takie sfazowania wykonywa  równie  wtedy, gdy nie 
przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nale y przeprowadzi  w razie potrzeby korekt  rozmieszczenia 
zbrojenia. Zmian  rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi  In ynier. Zaleca si  wykonanie uszlachetnienia 
powierzchni drewnianych stykaj cych si  z mas  betonow  przez pokrywanie drewna sklejk , p ytami z tworzyw, 
warstwami z ywic itp. 
W przypadku zastosowania jako deskowa  stalowych tarcz, powinny by  one wykonane jako kraty spawane ze stali 
walcowanej profilowej i przyspawanego do nich poszycia z blachy stalowej grubo ci min 1 mm. Kraty powinny 
odpowiada  nast puj cym warunkom: 
a) zapewnia  ca kowit  sztywno  tarczy i poszycia oraz szczelno  na stykach tarcz s siednich, 
b) ca kowity ci ar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania r cznego nie powinien przekracza  60 kg, 
c) sposób czenia poszczególnych tarcz powinien zapewnia  sztywno  ca ego deskowania oraz wyklucza  

stosowanie rub ze wzgl du na nieuniknione zalewanie gwintów mlekiem cementowym i trudno ci ich 
czyszczenia. 

 
5.8.3. Dopuszczalne ugi cia deskowa  

- w deskach deskowa  widocznych powierzchni betonowych lub elbetowych 1/400 L 
- w deskach deskowa  niewidocznych powierzchni betonowych lub elbetowych 1/250 L 
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5.8.4. Tolerancje wykonania deskowania 

Dopuszcza si  nast puj ce odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych Dokumentacj  Projektow : 

rozstaw eber deskowa  0,5 % i nie wi cej ni  2 cm 
grubo  jednego elementu deskowania 0,2 cm 
odchylenia od pionu ciany deskowania 0,2 % wysoko ci ciany i nie wi cej ni  0,5 cm 
prostoliniowo  kraw dzi eber 0,1 % (w kierunku ich d ugo ci) 
miejscowe nierówno ci powierzchni deskowania 
(przy pomiarze at  d ugo ci 3,0 m) 0,2 cm 

wymiar kszta tu elementu betonowego 

0,2 % wysoko ci i nie wi cej ni  -0,5 cm, 
+0,5 % wysoko ci i nie wi cej ni  +1,0 cm, 

0,2 % grubo ci (szeroko ci) i nie wi cej ni  -0,2 cm, 
+0,5 % grubo ci (szeroko ci) i nie wi cej ni  +0,5 cm 

 
UWAGA: 
Ze wzgl du na charakter prowadzenia robót na wiadukcie, nale y zapewni  podawanie mieszanki betonowej 
w sposób uniemo liwiaj cy przeci enie konstrukcji wiaduktu. Mieszank  podawa  nale y przy pomocy 
pompy umo liwiaj cej jej transport na wysoko  na której zlokalizowane s  poszczególne elementy 
konstrukcyjne wiaduktu lub za pomoc  pojemników przenoszonych za pomoc  d wigu. 
Przed rozpocz ciem robót Wykonawca przedstawi projektantowi do akceptacji projekt technologii 
betonowania, uwzgl dniaj cy mi dzy innymi sposób podawania mieszanki betonowej. 
 
5.9. Wykonanie szczelin dylatcyjnych 

 Szczeliny w betonie pomostu wiaduktu wykona  za pomoc  drobnego sprz tu mechanicznego, a nast pnie 
oczy ci  (np. przez przedmuchanie spr onym powietrzem). Materia  elastyczny aplikowa  zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
 

6. KONTROLA  JAKO CI  ROBÓT 

Badania i pomiary do kontroli jako ci przeprowadzane s  na koszt Wykonawcy, w niezale nym 
laboratorium zaakceptowanym przez In yniera. 
 
6.1. Kontrola jako ci mieszanki betonowej i betonu 

6.1.1. Zakres kontroli 

 Kontroli podlegaj  nast puj ce w a ciwo ci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN 88/B 06250: 
-  konsystencja mieszanki betonowej, 
-  zawarto  powietrza w mieszance betonowej, 
-  wytrzyma o  betonu na ciskanie, 
-  nasi kliwo  betonu, 
-  odporno  betonu na dzia anie mrozu, 
-  przepuszczalno  wody przez beton. 
 Zwraca si  uwag  na konieczno  wykonania planu kontroli jako ci betonu, zawieraj cego m.in. podzia  
obiektu (konstrukcji) na cz ci podlegaj ce osobnej ocenie oraz szczegó owe okre lenie ilo ci i terminów pobierania 
próbek do kontroli jako ci mieszanki i betonu. 
 
6.1.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

 Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si  podczas projektowania sk adu mieszanki betonowej, po 
transporcie mieszanki oraz przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej i 
przynajmniej 1 raz dla elementu stanowi cego ca o . Ró nice pomi dzy przyj t  konsystencj  mieszanki a 
kontrolowan  nie powinny przekroczy : 

-  przy badaniu metod  sto ka opadowego:  1 cm 
-  przy badaniu metod  „Ve-be”: 
  dla betonów g stoplastycznych:  4 do 6 , 
  dla betonów wilgotnych:  10 do 15 . 
 Dopuszcza si  korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wy cznie poprzez zmian  zawarto ci 
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu sta ego stosunku wodno-cementowego w/c, lub ewentualnie przez 
zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2.1.4. niniejszej SST. 
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6.1.3. Sprawdzenie zawarto ci powietrza w mieszance betonowej 

 Sprawdzenie zawarto ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si  metod  ci nieniow  podczas 
projektowania sk adu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzaj cych co najmniej raz 
w czasie zmiany roboczej podczas betonowania i przynajmniej 1 raz dla elementu stanowi cego ca o . 
Zawarto  powietrza w zag szczonej mieszance betonowej nie powinna przekracza : 
- warto ci 2 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzaj cych, 
- przedzia ów warto ci podanych w rozdz. 2.2.1. niniejszej SST (w tabeli), w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzaj cych. 
 
6.1.4. Sprawdzenie wytrzyma o ci betonu na ciskanie (klasy betonu) 

 W celu sprawdzenia wytrzyma o ci betonu na ciskanie (klasy betonu) nale y pobra  próbki o ilo ci 
okre lonej w planie kontroli jako ci, lecz nie mniej ni : 

1 próbk  na 100 zarobów, 
1 próbk  na 50 m3 betonu, 
1 próbk  na zmian  robocz , 
3 próbki na parti  betonu. 

  
 Próbki pobiera si  przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, 
a nast pnie przechowuje si  i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaj  wszystkie wyniki badania próbek 
pobranych z partii. 
Partia betonu mo e by  zakwalifikowana do danej klasy, je li wytrzyma o  okre lona na próbkach kontrolnych 
150 150 150 mm spe nia nast puj ce warunki: 
 
a) przy liczbie kontrolowanych próbek – n, mniejszej ni  15 
  
 Ri min  a Rb

G  [1] 
gdzie: 

Ri min  - najmniejsza warto  wytrzyma o ci w badanej serii z o onej z n próbek, 
a - wspó czynnik zale ny od liczby próbek n wg tabeli poni ej, 
Rb

G - wytrzyma o  gwarantowana. 
 

Liczba próbek, n A 
3  4 1,15 
5  8 1,10 
9  14 1,05 

 
W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spe niony, beton mo e by  uznany za odpowiadaj cy danej klasie, je li 
spe nione s  nast puj ce warunki [2] i [3]: 
  
 G

bmin i R  R  [2] 
oraz 

  
 G

bR 1,2  R  [3] 

gdzie: R  - rednia warto  wytrzyma o ci badanej serii próbek, obliczona wg wzoru: 
  

 
n

1i iR
n
1  R  [4] 

w którym Ri – wytrzyma o  poszczególnych próbek 
 
b) przy liczbie badanych próbek n równej lub wi kszej ni  15, zamiast warunku [1] lub po czonych warunków [2] 

i [3], obowi zuje nast puj cy warunek [5]: 
  
 G

bR  s 64,1R  [5] 
w którym: 
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R - rednia warto  wg wzoru [4], 
 s – odchylenie standardowe wytrzyma o ci obliczone dla serii próbek n wg wzoru: 

  

n

1i
2

i )R(R 
1n

1s  [6] 

 
W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzyma o ci s, wg wzoru [6] jest wi ksze od warto ci 0,2 R , gdzie 
R  wg wzoru [4], zaleca si  ustalenie i usuni cie przyczyn powoduj cych zbyt du y rozrzut wytrzyma o ci. 
W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie s  spe nione, kontrolowan  parti  betonu nale y zakwalifikowa  do 
odpowiednio ni szej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi  mo na dodatkowe badania 
wytrzyma o ci betonu na próbkach wyci tych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszcz ce wytrzyma o ci 
betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Je eli wyniki tych bada  dodatkowych b d  pozytywne, to beton 
mo na uzna  za odpowiadaj cy wymaganej klasie. 
 
6.1.5. Sprawdzenie nasi kliwo ci betonu 

 Sprawdzenie nasi kliwo ci betonu przeprowadza si  przy ustalaniu sk adu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz nie rzadziej ni : 
3 razy w okresie wykonywania obiektu, 
1 raz na 5000 m3 betonu.  
Liczby próbek do jednego oznaczania nasi kliwo ci betonu nie powinny by  mniejsze ni : 
-  3 w przypadku próbek o kszta cie regularnym, 
-  5 w przypadku próbek o kszta cie nieregularnym, 
przy czym pobiera si  je z ró nych losowo wybranych miejsc konstrukcji lub wyrobów. 
 Zaleca si  badanie nasi kliwo ci na próbkach wyci tych z konstrukcji. W tym przypadku badanie nale y 
wykona  na co najmniej 5 próbkach, pobranych z wybranych losowo ró nych miejsc konstrukcji, reprezentuj cych 
jako  danego betonu, po 28 dniach dojrzewania. Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania 
i badania – wg PN-88/B-06250. 
 
6.1.6. Sprawdzenie odporno ci betonu na dzia anie mrozu 

 Sprawdzenie stopnia mrozoodporno ci betonu przeprowadza si  na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas ustalania sk adu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli,  lecz nie mniej ni : 

1 raz w okresie betonowania obiektu, 
1 raz na 5000 m3 betonu, 
ka dorazowo przy zmianie sk adników betonu. 

 W metodzie zwyk ej badanie wykonuje si  na 12 próbkach, pochodz cych z jednej partii betonu. Zaleca si  
badanie na próbkach wyci tych z konstrukcji, przy czym minimalny wymiar boku  lub rednica próbki powinna 
wynosi  100 mm. 
 Przy stosowaniu metody przy pieszonej, liczb  próbek reprezentuj cych dan  parti  betonu mo na 
ograniczy  do 6. Wysoko  próbek, zarówno wykonanych w formach jak i wyci tych z konstrukcji, powinna w tym 
przypadku wynosi  co najmniej 40 mm. 
 Do sprawdzenia stopnia mrozoodporno ci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, 
szczególnie maj cych styczno  ze rodkami odmra aj cymi, zaleca si  stosowanie badania wg metody 
przy pieszonej (wg PN-88/B-06250). 
 Wymagany stopie  mrozoodporno ci betonu F150 jest osi gni ty, je li po wymaganej równej 150 liczbie 
cykli zamra ania i odmra ania próbek, spe nione s  nast puj ce warunki: 
a)  po badaniu metod  zwyk , wg PN-88/B-06250 

-  próbka nie wykazuje p kni , 
-  czna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naro ników i kraw dzi, odprysków kruszywa itp., nie 

przekracza 5 % masy próbek nie zamra anych, 
-  obni enie wytrzyma o ci na ciskanie w stosunku do wytrzyma o ci próbek nie zamra anych  nie jest wi ksze 

ni  20 %, 
b)  po badaniu metod  przy pieszon , wg PN-88/B-06250 

- próbka nie wykazuje p kni , 
- ubytek obj to ci betonu w postaci z uszcze , od amków i odprysków, nie przekracza w adnej próbce warto ci 

0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
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6.1.7. Sprawdzenie przepuszczalno ci wody przez beton 

 Sprawdzenie stopnia wodoszczelno ci betonu przeprowadza si  na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas projektowania sk adu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, ale nie rzadziej ni : 

1 raz w okresie betonowania, 
1 raz na 5000 m3 betonu. 

 Badanie przeprowadza si  na 6 próbkach, pochodz cych z jednej partii betonu. Dopuszcza si  badanie 
próbek wyci tych z konstrukcji. Wymiar wyci tej próbki w kierunku zak adanego parcia wody powinien by  równy 
150 mm. Wymiary poprzeczne próbki powinny umo liwi  badanie  przy dost pie wody do powierzchni o rednicy 
100 mm.  
 Wymagany stopie  wodoszczelno ci betonu W8 jest osi gni ty, je li pod ci nieniem wody równym 0,8 
MPa w   czterech na sze  próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza si  oznak przesi kania wody. 
6.1.8. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych przewidzianych 
norm  PN-88/B-06250 i „Rozporz dzeniem MTiGM” oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
In ynierowi wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów. Wszystkie próbki 
betonu przeznaczone do bada  powinny by  pobrane komisyjnie z udzia em In yniera i oznaczone w sposób nie 
budz cy adnych w tpliwo ci. 

Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kontroli jako ci 
betonu dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by  uwzgl dnione badania 
przewidziane aktualn  norm  i niniejszymi SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawid owo ci 
zastosowanych zabiegów technologicznych. W przypadku konieczno ci wstrzymania robót na czas oczekiwania na 
wyniki bada  betonu, Wykonawca nie mo e wysuwa  roszcze  z tego tytu u. 
 
6.1.9. Zestawienie wszystkich bada  dla betonu 

Badania obejmuj : 
-  badanie sk adników betonu, 
-  badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych bada  betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poni ej. 

 Rodzaj badania Punkt wg normy 
PN-88/B-06250 

Metoda badania 
Wg 

Termin lub cz sto   badania 

 1 2 3 4 
 
1) Badanie cementu: 

a) czasu wi zania 
b) zmiany obj to ci 
c) obecno ci grudek 

 
3,1 
3,1 
3,1 

 
PN-EN 196-3:1996 

jw. 
jw. 

 
Bezpo rednio przed u yciem 

ka dej dostarczonej partii 

2) Badanie kruszywa: 
a) sk adu ziarnowego 
b) kszta tu ziarna 
c) zawarto ci py ów 
d) zawarto ci 
zanieczyszcze  
e) wilgotno ci 

 
3,2 
3,2 
3,2 

 
3,2 
3,2 

PN-EN 1097-3:2000 
PN-78/B-06714/16 
PN-78/B-06714/13 

 
PN-78/B-06714/12 

 

jw. 

3) Badanie wody 3,3 PN-88/B-32250 
Przy rozpocz ciu robót                        

i w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszcze  B

ad
an

ie
 sk

ad
ni

kó
w

 b
et

on
u 

 
4) Badanie dodatków 
i domieszek 

3,4 
PN-EN 480-199, 

PN-EN 480-2:99,   i aprobata 
techniczna IBDiM 

 

 

1) Urabialno  4,2 PN-88/B-06250 
Przy rozpocz ciu 

robót 

B
ad

an
ie

 
m

ie
sz

an
ki

 
be

to
no

w
ej

 

2) Konsystencja 4,2 jw. 

Przy projektowaniu recepty 
i razy na zmian  robocz  
i przynajmniej 1 raz dla 
elementu stanowi cego 

ca o . 
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3) Zawarto  
powietrza 4,3 jw. 

Przy projektowaniu recepty 
i co najmniej 1 raz na zmian  
robocz  i przynajmniej 1 raz 
dla elementu stanowi cego 

ca o . 

1) Wytrzyma o  na 
ciskanie na 

próbkach 
5,1 jw. 

Po ustaleniu recepty 
oraz nie mniej ni : 1 próbk  
na 100 zarobów, 1 próbk  na 
50 m3, 1 próbk  na zmian  
robocz  oraz 3 próbki na 

parti  betonu 2) Wytrzyma o  na 
ciskanie – badania 

nieniszcz ce 
5,2 PN-74/B-06261 

PN-74/B-06262 

W przypadkach 
technicznie 

uzasadnionych 

3) Nasi kliwo  5,2 PN-88/B-06250 

Po ustaleniu recepty,               
3 razy w okresie 

wykonywania konstrukcji        
i 1 raz na 5000 m3 betonu 

4) Mrozoodporno  5,3 jw. 

Po ustaleniu recepty, 1 raz w 
okresie betonowania i 1 raz na 

5000 m3 betonu i 
ka dorazowo przy zmianie 

sk adników mieszanki 
betonowej 

B
ad

an
ia

 b
et

on
u 

5) Przepuszczalno  
wody 

5,4 jw. 
Po  ustaleniu  recepty,  1  raz  w  
okresie betonowania i 1 raz na 
5000 m3 betonu 

 
7.  OBMIAR  ROBÓT 

 Jednostk  obmiaru jest 
- 1m3 (metr sze cienny) – wbudowanej mieszani betonowej, 
- 1 m2 (metr kwadratowy) – wykonanego deskowania,  
- 1 m (metr) – wykonanej szczeliny dylatacyjnej, 
 P aci si  za wykonan  i odebran  ilo  jednostek obmiarowych, zgodn  z Dokumentacj  Projektow . 
W przypadku mieszanki betonowej z kubatury nie potr ca si  rowków, skosów o przekroju równym  lub mniejszym 
od 6 cm2. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Zgodno  robót z projektem i SST 

Roboty powinny by  wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  oraz 
pisemnymi decyzjami In yniera. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu 

Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest: 
-  pisemne stwierdzenie In yniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  

i Specyfikacj  Techniczn , 
-  inne pisemne stwierdzenia In yniera o wykonaniu robót. 
 Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia In yniera lub inne 
dokumenty potwierdzone przez In yniera. 
 
8.3. Odbiór ko cowy 

 Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez In yniera w Dzienniku Budowy 
o zako czeniu robót betonowych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych robót zawartych w umowie. 
Odbioru dokonuje si  na podstawie bada  podanych w pkt. 6 niniejszej SST. Odbiór ten winien by  potwierdzony 
protoko ami odbioru, zawieraj cymi wyniki wszystkich niezb dnych bada   lub odpowiednie atesty. Dokumenty te 
nale y skompletowa  i przekaza  u ytkownikowi. 
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9. PODSTAWA  P ATNO CI 
 

Podstaw  p atno ci jest wykonanie oraz pozytywny wynik odbioru robót. Cena jednostkowa uwzgl dnia 
zapewnienie niezb dnych czynników produkcji, wykonanie potrzebnych deskowa  i konstrukcji wsporczych wraz 
z  ich pó niejsz  rozbiórk , oczyszczenie pod o a, przygotowanie receptury mieszanki betonowej, wykonanie 
mieszanki oraz jej transport i u o enie wraz z zag szczeniem i piel gnacj . W cenie mie ci si  równie  wykonanie 
niezb dnych pomiarów i bada , oczyszczenie stanowiska pracy, zabezpieczenie cieku wodnego przed 
przedostaniem si  zanieczyszcze . Cena jednostkowa musi uwzgl dnia  wykonanie wszystkich elementów 
podanych w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej oraz koszt opracowania projektów szalunków oraz 
koszt wykonania i rozebrania razem z wykonaniem konstrukcji zabezpieczaj cej ciek wodny przed 
zanieczyszczeniem. 
 
10. PRZEPISY  ZWI ZANE 
 
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzyma o ci. 
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wi zania i sta o ci obj to ci. 
4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
5. PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu 
6. PN-EN 196-21:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie zawarto ci chlorków, dwutlenku w gla i alkaliów  
                                             w cemencie. 
7.  PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1. Sk ad magazynowanie i kryteria zgodno ci  dotycz ce cementów  
                                             powszechnego u ytku. 
8.  PN-B-19705:98 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny. 
9.  PN-EN 197-2: 2002 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako ci. 
10. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia. 
11. PN-86/B-06712/A1:97   Kruszywa mineralne do betonu. 
12. PN-EN 1097-3:2000  Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw.  
                                           Oznaczanie g sto ci nasypowej i jamisto ci. 
13. PN-EN-1097-3:2000     Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw.   
                                             Oznaczanie odporno ci na cieranie abrazyjne przez opony z kolcami.                              
                                             Badanie skandynawskie. 
14. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych. 
15. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci py ów mineralnych. 
16. PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw. Oznaczenie sk adu ziarnowego.  
                                             Metoda przesiewania. 
17. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kszta tu ziaren. 
18. PN-EN 1097-6:2002      Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw.  
                                             Oznaczanie g sto ci ziarn i nasi kliwo ci. 
19. PN-91/B-06714/34/A1:97 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno ci alkalicznej. 
20. PN-B-11112:96 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do nawierzchni drogowych. 
21. PN-88/B-32250  Materia y budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
22. PN-78/C-04541 Woda i cieki. Oznaczenie suchej pozosta o ci po pra eniu, straty  przy pra eniu   
                                             substancji rozpuszczonych oraz substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji   
                                              rozpuszczonych lotnych. 
23. PN-ISO 6059:99            Jako  wody. Oznaczanie sumarycznej zawarto ci wapnia i magnezu. Metoda  
                                             miareczkowa. 
24. PN-82/C-04566/02         Woda i cieki. Badania zawarto ci siarki i jej zwi zków. Oznaczanie siarkowodoru      
                                              i siarczków rozpuszczalnych metod  kolorymetryczn  z tiofluorescein  z kwasem   
                                             ohydroksyrt ciobenzoesowym. 
25. PN-82/C-04566/03        Woda i cieki. Badania zawarto ci siarki i jej zwi zków. Oznaczanie siarkowodoru    
                                             i siarczków rozpuszczalnych metod   tiomerkurymetryczn . 
26. PN-73/C-04600/00    Woda i cieki. Badania zawarto ci chlorku i jego zwi zków oraz zapotrzebowania   
                                             chloru. Oznaczanie pozosta ego u ytecznego chloru metod  miareczkow   
                                             jednometryczn . 
27. PN-76/C-04628/02  Woda i cieki. Badania zawarto ci cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów  
                                             rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metod  kolorymetryczn  z antronem. 
28. PN-EN 934-2:99   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.  
                                             Definicje i wymagania. 
29. PN-EN 480-2:99  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada .    
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  Oznaczanie czasu wi zania. 
30. PN-EN 480-1:99   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada .  
  Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 
31. PN-88/B-06250   Beton zwyk y. 
32. PN-S-10040:00   Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. 
  Wymagania i badania. 
33. PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one.  
                    Projektowanie. 
34. PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 
35. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania. 
36. PN-B-03150:00  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
37. PN-74/B-06261  Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad wi kowa 
  badania wytrzyma o ci betonu na ciskanie. 
38. PN-74/B-06262  Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna  
  badania wytrzyma o ci betonu na ciskanie za pomoc  m otka 
  Schmidta typu „N”. 
39. PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
40. PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzyma o ciowymi. 
41. PN- 92/D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.  
  Wspólne wymagania i badania. 
42. PN-75/D-96000    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
43. PN-72/D-96002 Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia. 
44. PN-83-D-97005/19  Sklejka. Sklejka do deskowa . Wymagania i badania. 
45. PN-EN 622-1:2000/Ap1:2002 P yty pil niowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne. 
46. PN-EN 622-2:2000/Ap1:2002. P yty pil niowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla p yt twardych. 
47. BN-76/P-79005  Opakowania transportowe. Worki papierowe. 
48. PN-M-47900-1:96  Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Okre lenia, podzia  i g ówne parametry. 
49. PN-M-47900-2:96   Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
50. PN-M-47900-3:96  Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  
51. PN-M-47900-4:96  Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Z cza. 
52. PN-M-48090:96  Rusztowania stalowe z elementów sk adanych do budowy mostów.  
  Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowa . 
55. Rozporz dzenie MTiGM z dn. 30.05.2000r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  

drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie (D.U. nr 63, poz. 735). 
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SST M-13.03.00 
BETON NATRYSKOWY 

 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania techniczne dotycz ce 
wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem betonu natryskowego w ramach remontu i rewaloryzacji 
wiaduktu danowskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 
wykonanie betonu natryskowego i obejmuj : 
- wykonanie betonu natryskowego B30 na korpusach podpór oraz cianach w otworach ukowych wraz z: 
  - przygotowaniem pod o a – oczyszczenie, piaskowanie, 
  - przygotowanie zbrojenia, 
  - wykonanie torkretu.  
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz 
okre leniami podanymi w SST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Piaskowanie – proces polegaj cy na oczyszczeniu istniej cego pod o a z wszelkich lu nych cz stek, 
zanieczyszcze  do uzyskania czystego, dobrze zwi zanego i zapewniaj cego przyczepno  pod o a. 
1.4.2. Zaprawa torkretowa – jednokomponentowa zaprawa charakteryzuj ca si  niewielkim odpryskiem  materia u 
w czasie natrysku oraz doskona  przyczepno ci  do pod o a. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  stosowanych materia ów i wykonywanych robót oraz za 

ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST oraz zaleceniami In yniera.  
 
2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót nale y u y  materia ów posiadaj cych Aprobat  Techniczn  wydan  przez IBDiM. 

Wykonawca zobowi zany jest przedstawi  In ynierowi aktualne wyniki bada  materia ów wykonywanych przez 
producenta w ramach nadzoru wewn trznego (atesty) oraz sprawdzi  przydatno  tych materia ów do stosowania 
(data produkcji) i przechowywa  je w odpowiednich warunkach (okre lonych w Aprobacie). Zaprawa torkretowa 
nak adana metod  natrysku mokra lub such  powinna charakteryzowa  si  nast puj cymi cechami: 
• dobr  przyczepno ci  do pod o a betonowego, 
• du  wytrzyma o ci  na rozci ganie, 
• du  wytrzyma o ci  na ciskanie, 
• niskim skurczem, 
• wytrzyma o ci  na niskie i wysokie temperatury, 
• odporno ci  na UV i warunki atmosferyczne. 

Za jako  wbudowanych materia ów odpowiada Wykonawca. 
 

2.2. Wymagania szczegó owe 

Do wype nienia ubytków lub reprofilacji powierzchni w strukturze elbetowej, czy betonowej nale y 
stosowa  natryskowe zaprawy torkretowe. Materia y u yte do wykonania naprawy powinny posiada  nast puj ce 
w a ciwo ci: 
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• czas przerobu na mokro w temp. + 20°C wynosi ok. 30 minut, 
• temperatura obróbki od +5°C do + 35°C, 
• wytrzyma o  na zginanie wynosi ok. 7,5 MPa, 
• wytrzyma o  na ciskanie wynosi ok. 50 MPa, 
• przyczepno  do pod o a betonowego wynosi  1,5 MPa, 
• skurcz po 90 dniach wynosi  1,2%, 
• p cznienie po 90 dniach wynosi  0,3%, 
• modu  spr ysto ci jest równy ok. 37000 MPa 
Wykonawca mo e zastosowa  inne materia y pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i In yniera. 
Zastosowane materia y musz  posiada  Aprobat  Techniczn  IBDiM lub deklaracj  zgodno ci z odpowiednim 
dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spe nia  wymagania niniejszej 
Szczegó owej Specyfikacji Technicznej. 
 
2.4. rodki czyszcz ce 

Narz dzia i maszyny nale y czy ci  przy u yciu wody zaraz po wykonaniu roboty. 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00. Do wykonania narzutu z zaprawy 
torkretowej stosuje si  specjalistyczny sprz t przewidziany przez producenta materia ów oraz sprz t 
ogólnobudowlany zaakceptowany przez In yniera. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac, 
Wykonawca winien posiada  podstawowy sprz t laboratoryjny. Podczas robót, Wykonawca zobowi zany jest 
kontrolowa  warunki atmosferyczne, a podczas robót posiada  do dyspozycji wilgotno ciomierz i termometry do 
pomiaru temperatury powietrza i pod o a betonowego. Wybór sprz tu i narz dzi do prac tynkarskich nale y do 
Wykonawcy. Sprz t, maszyny i narz dzia niegwarantuj ce zachowania wymaga  jako ciowych zostan  przez 
In yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne".  
Transport materia ów dowolnymi rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod wzgl dem 

mo no ci u o enia i umocowania adunku, w sposób zabezpieczaj cy przed opakowania przed uszkodzeniem, 
mrozem i zawilgoceniem. Sk adowanie w oryginalnych, nieotwieranych opakowaniach, w suchych 
pomieszczeniach, w temperaturze powy ej + 5°C. Przestrzega  nale y wszystkich wymaga  zawartych w kartach 
technicznych poszczególnych wyrobów.  

Standardowy zastaw rodków transportu przedstawia si  nast puj co: 
Transport wewn trzny: 
• poziomy r czny 
Transport zewn trzny: 
• samochód ci arowy o adowno ci do 5 t. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca robót winien posiada  udokumentowane do wiadczenie w wykonywaniu tego typu napraw 

pod o a betonowego. Przed przyst pieniem do prac Wykonawca i In ynier dokonaj  niezb dnych ustale  
technologicznych. 

Podczas wykonywania prac nale y sporz dzi  protokó , w którym powinny by  uj te nast puj ce dane: 
• warunki pogodowe podczas wykonywania robót, 
• stan pod o a, 
• temperatura konstrukcji i materia u, 
• informacje o stosowanych materia ach i technologii prac, 
• zu ycie materia u, 
• pozosta o ci materia u – odpady. 

Protokó  z prac uszczelniaj cych zawiera zapis o rzeczywistym zu yciu materia ów. 
 

5.2. Przygotowanie pod o a 

Pod o e betonowe nale y wcze niej wypiaskowa , w celu uzyskania no nej powierzchni, czystej bez 
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lu nych cz stek. 

5.3. Wykonanie naprawy metod  natrysku 

Przygotowane wcze niej pod o e nale y dok adnie nawil y , w celu uzyskania sczepnej pow oki dla 
natryskiwanej zaprawy. Po przeschni ciu powierzchni nak adamy jedno- lub dwuwarstwowo zapraw  do grubo ci 
warstwy równej maksymalnie 3 cm. Natrysk na pod o a sufitowe wymaga najcz ciej nanoszenia zaprawy w kilku 
warstwach. Kolejne warstwy nak ada si  po przeschni ciu poprzedniej, kiedy ta stanowi ju  no n  powierzchni . 
Odst p czasowy pomi dzy nak adaniem kolejnych warstw to ok. 1,5 godziny w temperaturze 20°C. Po wykonaniu 
prac przeschni t  powierzchni  nale y chroni  przed nadmiernym wysychaniem, czy to zraszaj c wod , czy 
okrywaj c wilgotnymi p achtami jutowymi lub foli  zatrzymuj c  wilgo . 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako ci  robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca, przed przyst pieniem do wykonania prac, powinien umo liwi  In ynierowi sprawdzenie 

i zbadanie nast puj cych elementów robót: 
• jako ci materia ów do zastosowania, 
• stan przygotowanego pod o a betonowego, 
• sposób i metod  nak adania natryskowej zaprawy torkretowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Jednostk  obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego torkretu o grubo ci podanej w dokumentacji. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne".  
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiory cz ciowe, ko cowe i ostateczne nale y 

przeprowadzi  wed ug zasad okre lonych w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne warunki p atno ci 

Ogólne warunki p atno ci podane s  w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Szczegó owe warunki p atno ci 

Cena obejmuje zapewnienie wszystkich czynników produkcji, wykonanie robót wymienionych w punkcie 
1.1 niniejszej SST, koszt wykonania i rozebrania dróg dojazdowych, koszt wykonania niezb dnych bada , 
oczyszczenie stanowiska wraz z usuni ciem materia ów poza pas drogowy. P atno  za wykonanie ca ego zakresu 
robót nast puje po obmiarze i ocenie jako ciowej wbudowanych materia ów. 
 
9.3. Szczegó owy zakres robót obj tych p atno ci  

Szczegó owy zakres robót obj tych p atno ci  nale y przyj  wg przedmiaru robót. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Oznaczanie sk adu ziarnowego – 
Metoda przesiewania. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzyma o ciowych. 
PN-88/B-06250 Beton zwyk y. 
• Procedura IBDiM-TWm-31/97 Badanie skurczu i p cznienia zapraw modyfikowanych. 
• Karta techniczna materia u, 
• Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków 
techniczny, jakim powinny odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. z 2000r. Nr 
63.poz.735) 
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SST M-15.02.03 
HYDROIZOLACJA ZGRZEWALNA  

 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru izolacji powierzchni betonowych pap  termozgrzewaln  w ramach remontu i rewaloryzacji wiaduktu 

danowskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

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

 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  wykonania izolacji pap  termozgrzewaln  na 
powierzchni betonowej wraz przygotowaniem pod o a i gruntowaniem primerem. Ustalenia  obejmuj : 
- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na wylewce dla pomostu wiaduktu wraz z zamocowaniem ta m 
tricomerowych. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Termozgrzewalna hydroizolacja – tkanina hydroizolacyjna nasycona asfaltem, arkuszowa lub gotowa 
membrana z 
mieszanki asfaltowej z dodatkiem kauczuku albo z modyfikowanego asfaltu. Ka dy arkusz membrany mo na czy  
przez zgrzewanie termiczne z ni ej le c  cz ci  izolacji przeciwwodnej 
1.4.2. Papa zgrzewalna – materia  hydroizolacyjny rolowy, o osnowie powleczonej obustronnie bitumem, 
z przystosowan  
do zgrzewania z pod o em warstw  doln . 
1.4.3. Materia  gruntuj cy – preparat asfaltowy lub ywiczny stosowany przed u o eniem izolacji przeciw-wodnej, 
w celu 
uszczelnienia pod o a betonowego i zwi kszenia przyczepno ci izolacji do pod o a. 
1.4.4.  Pozosta e okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami 
oraz okre leniami stosowanymi lub u ytymi w SST DM-00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Rysunkami, SST 
i poleceniami In yniera. Ogólne wymagania podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST DM-00.00.00 
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materia y zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
odpowiadaj ce wymaganiom obowi zuj cych norm i posiadaj ce aprobat  IBDiM. Materia y powinny zosta  
zaakceptowane przez In yniera. Do wykonania robót w zakresie okre lonym punktem 1.3. przewiduje si  
zastosowanie nast puj cych materia ów: 

 
2.2. Materia y 

2.2.1. Papa termozgrzewalna 

Powinna odpowiada  warunkom stosowania w budownictwie mostowym, a u ycie ich powinno by  
zgodne z zaleceniami podanymi przez producenta. 

Zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie oraz 
przyj tymi w projekcie rozwi zaniami, u yta papa termozgrzewalna powinna mie  nast puj ce w a ciwo ci: 
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1. By   nieprzepuszczalna  dla  wody,  pary  wodnej  i  gazów  oraz  odporna  na  dzia anie  substancji chemicznych 
zwi zanych z eksploatacj  i utrzymaniem dróg, 
2.    Mie  grubo  nie mniejsz  ni  5mm i g adk  powierzchni  u atwiaj c  sp yw wody, 
3.    Zawiera  ca kowicie wtopion  w lepiszcze izolacji osnow  wzmacniaj c  
4.    Sk ada  si  z materia ów o zbli onych wspó czynniku rozszerzalno ci cieplnej 
5.    Przenosi  ró nice temperatur nawierzchni i betonowego pomostu, 
6.    By  elastyczna w przedziale temperatur (-30 do 60)°C i nie ulega  deformacjom, 
7.    Mie  dobr  przyczepno  do pod o a oraz gwarantowa  dobre po czenie z warstw  wi c , 
8.    Zapewnia  stabilno  nawierzchni i przenoszenie obci e  z nawierzchni na pomost, 
9.    By  odporna na uszkodzenia mechaniczne i temperatur  w trakcie uk adania w-wy wi cej. 

Wykonawca powinien dostarczy  In ynierowi wiadectwa (certyfikaty) producenta potwierdzaj ce 
w a ciwo ci i trwa o  materia u hydroizolacji wraz ze szczegó owym opisem i wynikami wykonanych bada  
jako ci. Arkusze papy powinny by  zwini te w rolki i owini te wst g  papieru lub folii szr.min.60cm. Na ka dym 
opakowaniu papy nale y umie ci  etykietk  zawieraj c  dane: 
a)    nazw  i adres producenta 
b)    dat  produkcji i numer partii 
c)    wymiary arkuszy 
d)    informacj  o uzyskaniu przez wyrów Aprobaty Technicznej 
Tabela 1.Wymagania dla papy zgrzewalnej 

L.p. W ciwo ci Badanie wg Jednostka Wymagania 

1 
Grubo  materia u 
grubo  w-wy bitumu pod osnow  

IBDiM mm mm  5  3 

2 Szeroko  arkusza papy PN-90/B-04615 cm 
S ± 2,5%S 

S – szeroko  arkusza 
wg producenta 

3 
Szeroko  kraw dzi arkusza przeznaczonej na 
styk poprzeczny 

IBDiM Mm  80 

4 Masa jednostkowa PN-90/B-04615 G/m2 6300 ± 500 

5 
Wytrzyma o  na rozci ganie 
—     wzd u  
—     w poprzek 

PN-90/B-04615 N/mm  12 

6 
Wyd u enie przy rozci ganiu 
—     wzd u  
—     w poprzek 

PN-90/B-04615 %  50  50 

7 
Wytrzyma o  na rozdarcie 
—     wzd u  
—     w poprzek 

IBDiM* N/mm  30 

8 
Wytrzyma o  na rozci ganie styków 
nak adkowych, Napr enie cinaj ce 

IBDiM* N/mm2 0,15 

9 Przesi kliwo  PN-90/B-04615 MPa  0,5 

10 
Nasi kliwo  
—     chwilowa 
—     d ugotrwa a 

PN-90/B-04615 
IBDiM* 

% 
 0,5 

< 1,0 

11 Gi tko  w niskich Temperaturach PN-90/B-04615 
Temp. [OC] 

r. wa ka Ø[mm] 
-20 OC / Ø10 

12 

Przyczepno  do pod o a betonowego 
(metoda „pull-off”) 
—     w temp. 220C 
—     w temp. 80C 

IBDiM* MPa 
 0,4 
 0,7 

13 
Odporno  na dzia anie wysokiej temperatury 
(bez sp yni ) 

PN-90/B-04615 Pkt 
2.11 

OC/h 100OC/2h 80OC/24h 

14 
Przyczepno  warstwy wi cej Nawierzchni 
drog. do hydroizolacji 

Badanie Poligonowe MPa  0,5 

15 
Sprawdzenie odporno ci na przebicie (badanie 
dynamiczne) 

IBDiM* 
Stopnie uszkodzenia 0 

÷ 5 
Wymagania w opisie 

Badania 
* Badanie wg IBDiM oznacza wg opracowania IBDiM Metody bada  i oceny izolacyjnych materia ów rolowych i mastyksów 
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Primer firmowy do gruntowania pod o a betonowego, na bazie ywic tworz cy system z przyj t  pap . 
 
2.2.2. Ta ma uszczelniaj ca elastomerowa 

 Nale y zastosowa  ta m  wykonan  z modyfikowanego elastomeru (profil DAB400). Do przyklejenia 
ta my na powierzchni betonu nale y zastosowa  rodek bitumiczny przewidziany przez producenta jako 
rozwi zanie systemowe. Materia  przewidziany do zastosowania musi posiada  aktualna Aprobat  Techniczn  
dopuszczaj c  go do zastosowania. 
 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu  

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" 

3.2.  Sprz t 

Rodzaj sprz tu do wykonania izolacji na pomostach betonowych powinien by  zgodny z opisem 
w metodzie wykonania. Pap  uk ada si  przy u yciu specjalistycznego sprz tu zgodnego z instrukcj  Producenta. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
Materia y mog  by  przewo one krytymi rodkami transportu. Nale y je ustawia  w pozycji stoj cej 

równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej obok siebie i zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania si  
podczas transportu. Transport, przenoszenie i sk adowanie materia ów hydroizolacyjnych powinny by  zgodne 
z zaleceniami producenta. Materia y powinny by  wyra nie oznakowane oraz sk adowane w zabezpieczonym 
(wydzielonym) miejscu na terenie budowy. Materia y trac ce swoje w a ciwo ci pod wp ywem wiat a  
s onecznego, powinny by  odpowiednio zabezpieczone. 

Sprz t Wykonawcy nie mo e porusza  si  bezpo rednio po hydroizolacji u o onej na p ycie pomostu, 
z wyj tkiem gdy jest to konieczne w celu wykonania warstw ochronnych i nawierzchni asfaltowej bezpo rednio na 
hydroizolacji p yty pomostu. Sprz t taki, podlegaj cy akceptacji In yniera powinien porusza  si  na ogumionych 
ko ach. Opony nale y regularnie sprawdza , czy nie ma na nich wci ni tych ziaren kruszywa lub innych wyst pów 
mog cych uszkodzi  pow ok  hydroizolacyjn . 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania  

Ogólne wymagania dotycz ce wykonani robót w SST DM-00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
 

5.2. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej 

Organizacj  robót dostosowa  do uwag zawartych w opisie technicznym. Opis metody wykonania 
powinien zawiera : 
- dane dotycz ce proponowanej izolacji przeciwwodnej, w tym rodzaj i w a ciwo ci materia ów,  
- metod  przygotowania i uk adania, w tym sprz t, który Wykonawca zamierza stosowa ,  
- sposób zabezpieczenia pow oki izolacji przeciwwodnej przed uszkodzeniem spowodowanym prac  sprz tu 
wykonuj cego nawierzchni  lub przejazdem pojazdów w miejscach przeznaczonych dla ruchu pojazdów,  
- wszelkie ograniczenia robót wynikaj ce z robót, warunków atmosferycznych lub przepisów ochrony rodowiska,  
-  sposób wykonania robót przy wpustach, szczelinach dylatacyjnych, chodnikach i innych elementach znajduj cych 
si  w miejscu wykonywanej hydroizolacji lub w jej pobli u,  
- certyfikaty ( wiadectwa) bada  i zalecenia producenta,  
- proponowane rodzaje i cz stotliwo  bada  w okresie wykonywania robót i po ich zako czeniu. 
Zakres wykonywanych robót obj tych SST przy wykonaniu izolacji obejmuje: 
*    zakup materia ów izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania, 
*    przygotowanie pod o a, polegaj ce na usuni ciu wszelkich nierówno ci i miejscowych wg bie  oraz 
oczyszczeniu przez piaskowanie strumieniowo- cierne 
*    zagruntowanie pod o a primerem, 
*    u o enie papy na zagruntowanym pod o u, 
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5.2.1. Warunki uk adania izolacji 
Roboty   izolacyjne   nale y   wykonywa   w   okresie   od   1   marca   do   31   pa dziernika   przy   dobrej   

pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas opadów deszczu i m awki, bezpo rednio po opadach 
oraz w czasie, gdy wilgotno  wzgl dna powietrza jest wi ksza ni  85%. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, 
gdy temperatura powietrza jest ni sza ni  5OC oraz przy silnym wietrze 
 
5.2.2. Przygotowanie pod o a pod izolacj  

Powierzchnia do zaizolowania powinna by  poddana dok adnym ogl dzinom i zakwalifikowana do 
u o enia izolacji. Kwalifikacji dokonuje In ynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do 
dziennika budowy. W przypadku w tpliwo ci, lub niejasno ci w tym zakresie, nale y zasi gn  opinii specjalisty 
IBDiM, lub innej jednostki naukowo-badawczej. 

Beton stanowi cy pod o e pod hydroizolacj  powinien by  powierzchniowo wyrównany i zwarty. 
Prawid owo przygotowane pod o e winno spe nia  nast puj ce warunki : 
-  pod o e powinno by  równe, tzn. szczelina pomi dzy powierzchni  p yty a at  d ugo ci 4m, przy o on  na 
sta ym spadku, nie powinny by  wi ksze ni  10mm, przy spadku powy ej 1,5%, lub 5mm przy spadkach 
mniejszych ni  1,5%. 
-  pod o e nie mo e mie  lokalnych wybrzusze , wi kszych ni  3mm i wg bie  wi kszych ni  2mm, przy czym 
nierówno ci nie mog  mie  ostrych kraw dzi, 
-  wszystkie kraw dzie wypuk e i wkl s e musza by  wyokr glone promieniem 5cm, lub z agodzone skosem 
o pochyleniu 45o (3 x 3). Kraw dzie wkl s e musz  by  wype nione zapraw  cementow  1 : 3, 
-  wypuk e nierówno ci nale y sku  lub zeszlifowa  szlifierk  do lastrica, tak aby nie ods oni  wk adek zbrojenia 
p yty (beton nie mo e by  m odszy ni  28 dni) 
-  pod o e powinno by  suche, jednorodne, mocne i przyczepne (mleczko cementowe nale y usun  przez 
piaskowanie), wolne od olejów i t uszczu 
-  wytrzyma o  betonu na ciskanie >30 MPa. 
wytrzyma o  betonu na odrywanie (próba Pull-off przy rednicy kr ka próbnego Ø50mm) >1,5 MPa 
temperatura betonu co najmniej 30C powy ej punktu rosy 
wilgotno  betonu na g boko ci 20mm od powierzchni nie wy sz  ni  4% 
-  temp. pod o a i powietrza w czasie uk adania izolacji powinna by  wy sza od 50C i ni sza od 350C 
Ewentualne   wady  wyko czenia   powierzchni   przeznaczonych  do   izolowania   nale y   usuwa   wg  specjalnie  
opracowanych metod, uzgodnionych z In ynierem i autorem projektu. 
Oczyszczenie pod o a: 
Bezpo rednio przed gruntowaniem i przyklejeniem arkuszy materia u hydroizolacyjnego, powierzchni  
przeznaczon  na 
izolacj  nale y oczy ci  z lu nych frakcji, py u i zat uszcze : 
- lu ne frakcje i py y nale y usun  za pomoc  odkurzacza przemys owego, a w ostateczno ci przez przedmuchanie 
spr onym powietrzem przechodz cym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, 
- zat uszczenia nale y usun  przez wypalenie palnikiem gazowym. 
Wzmocnienie izolacji: 
Wzmocnienie izolacji polega na przyklejeniu dodatkowych pasków papy zgrzewalnej, w miejscach 
wyszczególnionych w projekcie izolacji przeciwwodnej. Kierunek u o enia tych dodatkowych pasków jest z regu y 
prostopad y do kierunku przyklejania arkuszy izolacji podstawowej. 
UWAGA! 
Papa zgrzewalna u ywana na paski wzmacniaj ce nie mo e mie  posypki mineralnej. Dopuszcza si  zastosowanie 
papy  zgrzewalnej z posypk  py ow , paski wzmacniaj ce nale y przykleja  na uprzednio zagruntowane pod o e. 
 
5.2.3. Zagruntowanie pod o a 

Pod o e betonowe pod izolacj  z papy zgrzewalnej nale y zagruntowa  firmowymi preparatami, 
zalecanymi przez producentów materia ów hydroizolacyjnych i posiadaj cych wiadectwo dopuszczenia, wydane 
przez IBDiM. W   przypadku   konieczno ci   zagruntowania   wilgotnej   powierzchni   nale y   u y    roztworów   
dyspersyjnych, szybkorozpadowych, np.asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczególny, 
wymagaj cy pisemnej zgody inspektora nadzoru i autora projektu organizacji. 
Przy gruntowaniu pod o a nale y stosowa  nast puj ce zasady: 
- nale y gruntowa  pod o e wy cznie dobrze przygotowane i odebrane przez inspektora nadzoru, 
- beton w gruntowanym pod o u (dla materia ów bitumicznych) powinien mie  co najmniej 28 dni. Przy 
gruntowaniu preparatami ywicznymi wiek betonu uzale niony jest od wskaza  producenta 
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- powierzchni  przewidzian  do zaizolowania nale y gruntowa  tylko jednokrotnie, zu ywaj c tyle rodka 
gruntuj cego, ile beton ten zdo a ca kowicie wch on  tak, aby na powierzchni nie powsta a pow oka z warstewki 
asfaltu: ilo  ta zwykle nie przekracza 0,31 l/m2, ( rednio 0,20 - 0,25 l/m2), 
- nale y zagruntowa  ka dorazowo tylko tak  powierzchni , na jakiej zamierza si  w nast pnym dniu po wykonaniu 
gruntowania przyklei  izolacj . Nie nale y gruntowa  powierzchni "na zapas" z uwagi na utlenienie i w efekcie - 
znaczne obni enie przyczepno ci izolacji do pod o a. W przypadku stosowania rodków gruntuj cych  
wolnorozpadowych i wolnoschn cych, dopuszcza si  gruntowanie z wi kszym wyprzedzeniem. Nale y przy tym 
odpowiednio zabezpieczy  zagruntowan  powierzchni , aby nie uleg a uszkodzeniu lub zapyleniu.  

Od zagruntowania pod o a do rozpocz cia przyklejania izolacji nie powinno up yn  wi cej ni  48godziny. 
Przy d u szej przerwie powierzchni  nale y ponownie zagruntowa , 

-  rodek gruntuj cy nale y nanosi  wa kami malarskimi, lub szczotkami do rodków gruntuj cych (odpornych na 
dzia anie agresywnych rozpuszczalników, g ównie w glowodorów aromatycznych), 
-  powierzchnia zagruntowana przed u o eniem izolacji powinna by  ca kowicie wyschni ta. Rozumie si  przez to, 
e osi gn a stan py osucho ci. Sprawdza si  to przez dotkni cie zagruntowanej powierzchni such , czyst  d oni  

(nie zat uszczon , lub zakurzon ): gdy d o  nie przykleja si  i pozostaje czysta oznacza to, e roztwór gruntuj cy 
jest ju  dostatecznie suchy; czas schni cia roztworów gruntuj cych jest zró nicowany w zale no ci od rodzaju 
zastosowanych rozpuszczalników i warunków wysychania 
 
5.2.4.U o enie papy zgrzewalnej na zagruntowanym pod o u 

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z pod o em jest wyp ywaj cy bitum, który gwarantuje szczelne 
po czenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi  si  poza obr b arkusza, na odleg o  1-2cm oraz na 
ca ej d ugo ci podgrzewanej rolki. 
Sposób przyklejenia arkusza papy zgrzewalnej : 
Arkusze papy zgrzewalnej nale y przykleja  w nast puj cy sposób : 
u o y  rozwini ty arkusz papy w miejscu jego wbudowania, zwracaj c szczególn  uwag  na prawid owe zak ady 
z wcze niej przyklejonym arkuszem s siednim; zak ad pod u ny nie mniejszy ni  8cm, za  zak ad czo owy 
(poprzeczny) na ko cu rolki, 15cm. Zak ady poprzeczne powinny by  przesuni te wzgl dem siebie (zak ady 
poprzeczne s siednich arkuszy) o min.50cm. Zak ady poprzeczne i pod u ne powinny by  zgodne ze spadkami 
pod u nymi i poprzecznymi pod o a, a zatem przyklejanie izolacji nale y rozpoczyna  od miejsc po o onych 
najni ej. 
-  odwijaj c jeden koniec arkusza, przyklei  go za pomoc  palnika jednop omieniowego do pod o a na ca ej 
szeroko ci oraz d ugo ci oko o 30cm, dociskaj c wa kiem; kraw dzie przyklejonego fragmentu arkusza nadtopi  
palnikiem jednop omieniowym z jednoczesnym przyci ni ciem pack  drewnian , 
-  zwin  arkusz na sztywny wa ek o min. rednicy o 150mm 
-  w czy  palnik szeroki, wielop omienny i kieruj c p omienie na styk arkusza papy z pod o em- przykleja  go 
rozwijaj c z rolki; jednocze nie przyciska  wa kiem przyklejony fragment arkusza; w czasie przyklejania nale y 
uwa a , aby nie "przepali " topionej warstwy asfaltu; warstwa ta powinna by  p ynna, jednorodna bez p cherzy 
(gotowanie si  asfaltu); nie mo na dopu ci  do zapalenia si  asfaltu, 
-  kraw dzie arkusza papy nadtopi  palnikiem jednop omieniowym i docisn  pack  drewnian , 
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych na pomostach, nale y zwraca  szczególn  uwag  na nast puj ce 
wymagania: 
-  arkusze papy zgrzewalnej musz  by  dok adnie przyklejone do pod o a, lub do warstwy poprzedniej, na ca ej 
powierzchni, a wszystkie styki arkuszy i ich zako czenia dodatkowo doklejane przez nadtopienie palnikiem 
jednop omiennym i przyciskanie do pod o a pack  drewnian , zw aszcza w przypadku przerw w uk adaniu izolacji, 
- spodnie arkusze papy zgrzewalnej nie mog  mie  posypki mineralnej; dopuszcza si  wyst powanie posypki 
py owej; ostatnia wierzchnia warstwa papy zgrzewalnej mo e mie  dowoln  posypk , 
- zako czenia i szczegó y izolacji przeciwwodnej wykona  nale y zgodnie z projektem technicznym, 
technologicznym, jednak w ka dym przypadku miejsca te musz  by  bardzo starannie przyklejone i doci ni te do 
pod o a, 
-  wykonana izolacja nie mo e posiada  adnych p cherzy powietrznych, zamkni tych pod izolacj , lub mi dzy 
warstwami papy zgrzewalnej, ani adnych za ama  lub fa d; musi dok adnie przylega  do pod o a, zw aszcza we 
wkl s ych kraw dziach izolowanych powierzchni. 
UWAGA! 
Nale y dok adnie przestrzega  zasad uk adania izolacji i nie dopuszcza  do powstania wad w postaci np. fa d, 
za ama , p cherzy czy innych uszkodze , poniewa  miejsca te, w przypadku pap zgrzewalnych, nawet po 
naprawieniu stanowi  obni enie trwa o ci wykonanej izolacji przeciwwodnej i mog  by  przyczyn  wyst powania 
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przecieków   wody. Celem unikni cia na o enia si  4 warstw izolacji uk adamy ca o  d ugo ci rolki na przemian 
z po ow  jej d ugo ci. 
 
5.2.5. Zalecenia BHP i przeciwpo arowe. 

Przy przygotowaniu pod o a pod hydroizolacj  i wykonaniu robót izolacyjnych obowi zuj  przepisy i 
instrukcje BHP, dotycz ce robót z zastosowaniem maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urz dze  
ciernych, urz dze  strumieniowo-ciernych, spr onego powietrza, otwartego ognia, gor cych mas bitumicznych 
oraz gazu propan-butan w butlach ci nieniowych, a ponadto: 
-  powierzchnia,   na której wykonuje si  gruntowanie pod o a powinna   by  ogrodzona oraz zakazane palenie 
papierosów i otwartego ognia, z uwagi na atwopalne rozpuszczalniki w rodkach gruntuj cych, 
-  rodki do gruntowania nale y przechowywa  z dala od ognia, w pomieszczeniu os oni tym od s o ca. 
-  Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by  przeszkoleni w zakresie BHP, na okoliczno  
wyst pienia nast puj cych zagro e : 
-   niebezpiecze stwa po aru, 
-   niebezpiecze stwa poparzenia. 

Pracownicy zatrudnieni bezpo rednio przy wykonywaniu hydroizolacji z     papy zgrzewalnej     powinni 
by  wyposa eni w odzie  ochronn , r kawice ochronne i okulary ochronne. Powinni   mie    obuwie na drewnianej 
podeszwie, obitej gum , bez adnych oku . Na budowie, w atwo dost pnych miejscach powinny znajdowa  si  : 
-  rodki przeciwoparzeniowe, 
-  rodki do zmywania asfaltu, 
-  krem nat uszczaj cy do r k. 

W pobli u wykonywania robót izolacyjnych nale y umie ci  ga nice halonowe lub niegowe, maj ce 
aktualne atesty sprawdzenia przydatno ci do u ytku. 
 
5.3. Monta  ta my elastomerowej 

Wszelkie czynno ci zwi zane z monta em nale y prowadzi  zgodnie z wszelkimi uwagami i zaleceniami 
zawartymi w kartach technicznych producenta. W wi kszo ci przypadków ta ma przed wbudowaniejm musi zosta  
w zale no ci od temperatury roz o ona na p askiej powierzchni na okres 1 – 3 dni. 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrol  jako ci robót przy wykonywaniu izolacji na drogowym obiekcie mostowym sprawuj : 

-  In ynier, 
-  Kierownik robót, 
-  S u by pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i o rodki badawcze. 
Zakres kontroli jako ci sprawdzany za pomoc  bada  laboratoryjnych 
-  jako  betonu pod o a wg wymaga  odno nie betonu konstrukcyjnego, 
-  jako  materia ów do ewentualnych napraw powierzchni pod izolacj  wg wymaga  okre lonych w odpowiednich 
normach przedmiotowych lub wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, 
-  jako  materia ów hydroizolacyjnych - wg wymaga  IBDiM, 

Nale y równie  sprawdzi  zgodno  rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych 
z warunkami okre lonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 

Przy ka dym odbiorze robót zanikaj cych (odbiory mi dzyoperacyjne) nale y stwierdzi  ich jako    
w formie protokó ów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 

 
6.3. Badanie materia ów hydroizolacyjnych 

Badania te maj   na celu sprawdzenie  zgodno ci  w a ciwo ci  u ywanych  materia ów hydroizolacyjnych   
z wymaganiami podanymi w : 
-  norma PN-90/B-04615 „Papy asfaltowe i smo owe. Metody bada ” oraz opracowaniem IBDiM „Metody bada  
i oceny izolacyjnych materia ów rolowych i mastyksów”, 
-  wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym wydanych przez IBDiM. 
 
6.4. Odbiory robót ulegaj cych zakryciu 
6.4.1. Przygotowanie powierzchni do u o enia izolacji przeciwwodnej 
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Sprawdzenie powierzchni pod o a nale y przeprowadzi  za pomoc  aty o d ugo ci 4,0m, przy o onej w 3 

dowolnie wybranych miejscach na ka de 20m2 powierzchni lecz nie mniej ni  w 5-ciu punktach i przez pomiar jego 
odchylenia od aty z dok adno ci  do 1mm. Sprawdzenie wytrzyma o ci pod o a na odrywanie wyk.metoda „pull-
off” przy rednicy kr ka próbnego 50mm.wg zasady 1 oznaczenie na 25m2 izolowanej powierzchni i min.5 
oznacze  wg PN-92/B-01814. Wytrzyma o  pod o a betonowego powinna wynosi  nie mnie ni  1,5 MPa. 

Wykonawca powinien okre li , czy wilgotno  pod o a betonowego, na którym ma by  uk adana 
hydroizolacja jest zgodna z zaleceniami producenta oraz, w przypadku gdy nie okre la tego producent, czy 
wilgotno  pod o a na g boko ci 20mm od powierzchni nie jest wy sza ni  4,0 %. Je eli wilgotno  jest wy sza od 
podanej powy ej. Wykonawca powinien, przed przyst pieniem do dalszych prac, osuszy  pod o e do wymaganej 
wilgotno ci stosuj c odpowiedni  i zaakceptowan  przez In yniera metod . 

 
6.4.2. Sprawdzenie prawid owo ci u o enia pow ok . 

Wykonanie poszczególnych warstw izolacji, a zw aszcza jej zako cze  na kraw dziach, dok adno  
sklejenia z pod o em, obróbek ko o wpustów, s upków por czy i p yt pod bariery i w innych miejscach 
szczególnych na p ycie pomostu, (wielko  zak adów, dok adno  przyklejenia), zabezpieczenia szczelin 
dylatacyjnych i osadzenia urz dze  odwadniaj cych. 

 
6.4.3. Wykonanie izolacji 

Sprawdzenie przylegania izolacji do pod o a nale y przeprowadzi  wzrokowo i za pomoc  m otka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na ka de 10-20m2 
powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny g uchy d wi k wiadczy o nieprzyleganiu i niezwi zaniu izolacji 
z pod o em. W przypadku w tpliwo ci, In ynier mo e nakaza  wykonanie badania niszcz cego w wybranych 
punktach wg  procedur IBDiM. Napraw  uszkodzonych podczas badania miejsc nale y wykona  wg zalece  
In yniera. 

 
7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostk  miary jest 1m2 wykonanej izolacji (w tym dwie warstwy pod kapami chodnikowymi). Do 

p atno ci przyjmuje si  ilo  m2 wykonanej i odebranej powierzchni izolowanej. 
 

8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty powinny by  wykonane zgodnie z projektem technicznym i Szczegó ow   Specyfikacj  Techniczn  

oraz pisemnymi decyzjami In yniera. Odbiorom podlegaj  wszystkie operacje wyszczególnione w rozdziale 5. 
 
8.2. Podstaw  dokonania odbioru robót s  badania obejmuj ce: 
*    sprawdzenie zgodno ci z rysunkami 
*    sprawdzenie materia ów 
*    sprawdzenie pod o a pod izolacj  
*    sprawdzenie warunków prowadzenia robót 
*    sprawdzenie prawid owo ci wykonanych robót 
Do odbioru robót Wykonawca zobowi zany jest przed o y : 
*    atesty materia ów izolacyjnych i nawierzchniowych 
*    protoko y bada  i sprawdze  
*    protoko y odbiorów cz ciowych 
*    powykonawcza dokumentacja projektowa, 
*    dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji projektowej. 
Na podstawie wyników bada  wg p.6 i SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” nale y sporz dzi  protokó y 
odbioru robót ko cowych. Je eli wszystkie badania da y wyniki dodatnie, wykonane roboty nale y uzna  za zgodne 
z wymaganiami SST. Je eli cho  jedno badanie da wynik ujemny, wykonane roboty nale y uzna  za niezgodne 
z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowi zany doprowadzi  na koszt w asny 
roboty izolacyjne do zgodno ci z norm  i przedstawi  je do ponownego odbioru. 

Odbioru dokonuje In ynier na podstawie zg oszenia kierownika budowy. Odbiór ka dego etapu powinien 
by  potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiór  ca o ci robót jako oddzielnego elementu rozliczeniowego 



 

- 115 -                                                                              KAMOST Projektowanie, nadzory dróg i mostów 

"DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU I REWALORYZACJI  
WIADUKTU DANOWSKIEGO" 

b d cy podstaw  p atno ci, jest  wynikiem pozytywnych wyników odbioru opisanych powy ej, z uwzgl dnieniem   
poprawno ci  wykonanych robót poprawkowych. 

 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne wymogi dotycz ce p atno ci  

Zawarte s  w SST DM-00.00.00 „Wymagani ogólne”. 
9.2. Szczegó owe warunki p atno ci 

Cena  jednostkowa   robót   izolacyjnych   uwzgl dnia   dostarczenie   materia ów   i   innych   czynników   
produkcji, przygotowanie  powierzchni  betonu,  gruntowanie  i  wykonanie  izolacji  z  zapewnieniem  szczelno ci 
po cze , monta  ta my elastomerowej, wykonanie bada  i pomiarów, oraz uporz dkowanie terenu robót. Zapas na 
niezb dne zak adki, odpady i ubytki materia owe oraz ewentualne naprawy nale y uwzgl dni  w cenie 
jednostkowej. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i elbetowe.  
                            Metoda bada  przyczepno ci pow ok ochronnych  
PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smo owe. Metody bada .  
PN-69/B-10260  Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe do stosowania na zimno.  
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami stosowany na gor co  
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z w ókien szklanych.  
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 
Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych – IBDiM Nr 32, W-wa 1991r 
Zasady powierzchniowego zabezpieczania betonu ywicami silikonowymi – opublikowane przez IBDiM Nr 3, 
1977r. 
„Metody bada  i oceny materia ów izolacyjnych i mastyksów”. IBDiM 
Instrukcja uk adania izolacji zgrzewalnej dla konkretnego materia u. 

wiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w budownictwie mostowym. 
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. z 2000r. Nr 
63.poz.735). 
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SST M-16.01.01 
WPUSTY MOSTOWE 

1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru robót zwi zanych z monta em wpustów mostowych w ramach remontu i rewaloryzacji wiaduktu 

danowskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z monta em 
wpustów i obejmuj : 
- monta  wpustów mostowych, eliwnych klasy C250 o kszta cie prostok tnym z rur  odp ywow  DN150. 
 

1.4 Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podane w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIA Y 
 
2.1.  Wpust eliwny mostowy 

 Nale y zastosowa  wpusty mostowe eliwne, o powierzchni przep ywu min. 500 cm2 i kszta cie 
prostok tnym oraz rury eliwne DN150. Materia  przewidziany do wbudowania musi posiada  wiadectwo 
dopuszczaj ce do zastosowania w obiektach mostowych (Aprobat  IBDiM).  
 
2.2. Elementy odwodnienia 

 Nale y zastosowa : 
- kielich eliwo/stal d150 – do po cenia rury spustowej z rurami stalowymi (rynnami), 
- rury o rednicy d150 – rynny spustowe oraz elementy cz ce – kolana wykonane z aluminium i uchwyty. 
Elementy aluminiowe nale y pomalowa  na kolor czarny specjalnym zestawem farb. 
Wszystkie materia y musz  posiada  aktualne wiadectwo jako ci. 
 
3. SPRZ T 
 

W a ciwe roboty prowadzi si  r cznie i przy zastosowaniu specjalistycznego sprz tu do monta u 
elementów: 
- wiertnice do wykonywania otworów w murach ceglanych, 
- d wigi, 
- wiertaki, 
- sprz t malarski, 
i inny specjalistyczny sprz t. 
 
4. TRANSPORT 

Transport materia ów i urz dze  pomocniczych dowolnymi rodkami transportowymi, w sposób 
zabezpieczaj cy przed uszkodzeniami, elementy uszkodzone w czasie transportu nale y wyeliminowa . 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.1. Monta  wpustów 

Wykonawca powinien przedstawi  In ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki w jakich b dzie wykonywany monta  i uszczelnienie wpustów. 

Etapy monta u wpustu: 
- wykonanie otworów o rednicy 150 mm i osadzenie rur spustowych, 
- osadzenie korpusu wpustu i jego zabezpieczenie na czas betonowania, 
- zamkni cie wpustu kratk  i uszczelnienie obramowania mas  zalewow , 
- pod czenie rur spustowych, 
- monta  rur spustowych na cianach filarów. 
      Otwory dla osadzenia rur spustowych wykona  w spospób uniemo liwiaj cy uszkodzenie konstrukcji ceglanej 
–po wykonaniu wzmocnienia uków. Stosowa  specjaln  wiertnic . Nie stosowa  metod udarowych, które mog  
uszkodzi  konstrukcj  wiaduktu. W razie konieczno ci otwór uszczelni  odpowiedni  zapraw . 
     Rur  spustow  mocowa  do cian filarów za pomoc  uchwytów, które zamocowa  nale y w cianach za 
pomoc  zaprawy kotwi cej. 
     Przed przyst pieniem do robót Wykonwca przedstawi do akceptacji materia y oraz proponowany zestaw farb. 
        Pow ok  malarsk  na elementach aluminiowych wykona  zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBOT 
 
Nale y sprawdzi : 

- zgodno  z dokumentacj  techniczn , 
- materia y u yte do budowy przez porównanie ich cech z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej 
i SST w tym: na podstawie dokumentów okre laj cych jako  wbudowanych materia ów i porównanie ich cech 
z normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpo rednio na budowie przez ogl dziny zewn trzne lub 
przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Obmiar robót polega na okre leniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilo ci 

wbudowanych materia ów. 
Jednostk  obmiarow  jest: 

- 1 cm – wykonanego otworu w cianie ceglanej dla osadzenia rury spustowej,  
- 1 szt. (sztuka) zamontowanego wpustu, zamontowanej rury spustowej, 
- 1 kpl (komplet) zamontowanej instalacji odwadniaj cej (rury, kolanka uchwyty). 
 
8. ODBIÓR ROBOT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

Ogólne warunki p atno ci okre lone zosta y w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup i dostarczenie wszystkich niezb dnych materia ów, 
- budowa i rozbiórka wszelkich niezb dnych rusztowa , 
- wykonanie otworów dla rur spustowych, 
- osadzenie rur spustowych z ewentualnym uszczelnieniem, 
- monta  wpustów i ich zabezpieczenie na czas betonowania wraz z rur  odp ywow , 
- wykonanie uszczelnienia korpusu wpustów z betonem p yty pomostowej, 
- monta  wszystkich elementów instalacji odwadniaj cej, 
- wykonanie wszystkich niezb dnych bada  i pomiarów, 
- wykonanie projektu warsztatowego monta u odwodnienia, 
- uporz dkowanie terenu robót. 
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10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-82/H-74002 eliwne rury kanalizacyjne 
PN-EN 1519-1:2002 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto ci 
i cieków (o niskiej temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli – Polietylen (PE) – Cz  1: Wymagania 
dotycz ce rur, kszta tek i systemu.” 
PN-EN 476:2001 „Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.” 
PN-EN 752:2000 „Zewn trzne systemy kanalizacyjne.” 
PN-S-02204:1997 „Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg” 
Aprobata Techniczna nr AT/2006-03-1381 „Rury i kszta tki kanalizacyjne Geberit z polietylenu (PE) wysokiej 
g sto ci do odwadniania dróg i mostów” – wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. 
PN-H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-N-03010 Statystyczna kontrola jako ci. Losowy wybór sztuk do próbek. 
PN-N-03021 Statystyczna kontrola jako ci. Kontrola odbiorcza wg oceny alternatywnej. Plany badania. 
- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (DZU. nr 43/99 poz. 430). 
- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie (DZU. nr 63/2000 
poz. 735). 

- Zalecenia dotycz ce zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych obiektów mostowych, IBDIM 
1998r. 

- Katalog detali mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 119 -                                                                              KAMOST Projektowanie, nadzory dróg i mostów 

"DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU I REWALORYZACJI  
WIADUKTU DANOWSKIEGO" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KAMOST Projektowanie, nadzory dróg i mostów                                                                               - 120 -  

"DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU I REWALORYZACJI  
WIADUKTU DANOWSKIEGO" 

 

SST M-16.01.03 
ODWODNIENIE IZOLACJI - DRENA  

1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem systemu odwadniaj cego izolacj  w ramach remontu i rewaloryzacji 
wiaduktu danowskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  

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

 
1.3. Zakres robót obj tych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu: 
- wykonanie drena u 70x20 mm na izolacji z papy termozgrzewalnej z geow ókniny przykrytej grysem  bazaltowym  
4-5 mm (otoczonym kompozycja epoksydow ), pod u nego w osi odwodnienia.  

 
1.4. Okre lenia podstawowe  

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  

Ogólne wymagania dotycz ce robót podane w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, wg SST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne’. 

 
2.2. Wybór systemu 

Wybór systemu dla drena u odwadniaj cego izolacje p yty pomostowej dokonany zostanie przez In yniera 
spo ród przedstawionych przez Wykonawc  rozwi za . Zastosowany materia  musi by  zgodny z PN lub posiada  
Aprobat  Techniczn  lub aktualne wiadectwo dopuszczenia do stosowania. 

 
2.3. Wymagania w stosunku do materia ów  

Geow óknina – odporna na degradacj  spowodowan  dzia aniem kwasów, alkaliów, powszechnie stosowanych 
substancji chemicznych, bakterii, grzybów oraz ple ni wyst puj cych w gruntach i materia ach s u cych do 
budowy dróg. Do klejenia punktowego pasków geow ókniny do izolacji nale y przygotowa  g sty kit dyspersyjny 
asfaltowo-kauczukowy. Nale y sk adowa  j  w warunkach chroni cych j  przed uszkodzeniami i szkodliwymi 
skutkami oddzia ywania promieni ultrafioletowych. W przypadku wystawienia na chwilowe dzia anie promieni 
ultrafioletowych, In ynier mo e wymaga  przedstawienia wiadectwa potwierdzaj cego, i  materia y te nadal 
spe niaj  wymagania podane w niniejszym punkcie. Powinny tak e zawiera  etykiety okre laj ce ich gatunek 
i nazw  producenta lub dostawcy. 
Kruszywo – ze ska  magmowych np.granit, bazalt, jednofrakcyjne, o uziarn.4/6mm wg. PN-84/6774-02, p ukane 
i wysuszone, o wilgotno ci < 4% 

ywica – dwusk adnikowa, epoksydowa, modyfikowana Do formowania warstwy ochronnej drenu nale y stosowa  
listwy drewniane lub ze sklejki 
 
3. SPRZ T  

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania Ogólne" W a ciwe roboty 
prowadzi si  r cznie. 
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Niezb dne do prawid owego przygotowania kompozytu dla drena u ywicznego b d : mieszad o 
zamontowane na wiertarce wolnoobrotowej, ma a betoniarka lub taczka do wymieszania ywicy z kruszywem, 
drobny sprz t pomocniczy (przecinaki, opaty itp.) 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
Transport materia ów i urz dze  pomocniczych dowolnymi rodkami transportowymi, w sposób 

zabezpieczaj cy przed uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Wykonanie drena u pod u nego 

 Drena  powinien by  uk adany tu  przed wykonaniem pomostu wiaduktu lub zabezpieczony na okres 
budowy specjalnymi os onami przyklejanymi do izolacji, zabezpieczaj cymi go przed zanieczyszczeniami.  
 
5.2.1. Przygotowanie pod o a 

Wykonanie drena u na obiekcie mo e by  prowadzone tylko przy bezdeszczowej pogodzie i suchym 
pod o u. Nale y dok adnie oczy ci  i odpyli  pasmo powierzchni hydroizolacji w linii drenu. Wyznaczy  linie 
u o enia pasków geow ókniny oraz drenu. 

 
5.2.2. U o enie drenów z geow ókniny  

Paski geow ókniny uk ada  w osi linii odwodnienia, przyklejaj c je punktowo kitem asfaltowo-
kauczukowym do izolacji. Ko ce odcinków za o y  na ko nierz wpustu (s czka), tak by woda z izolacji wp ywa a 
do wpustów. Geow óknin  nale y chroni  przed przypadkowym zanieczyszczeniem jej t uszczem lub produktami 
ropopochodnymi. 
 
5.2.3. Wykonanie masy drena owej 
5.2.3.1. Przygotowanie ywicy  

ywic  i utwardzacz wymiesza  w stosunku okre lonym instrukcj  producenta, za pomoc  mieszad a 
zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej. Przygotowanej ywicy nie mo na przechowywa , lecz nale y j  
natychmiast wymiesza  z kruszywem. 

 
5.2.3.2. Przygotowanie mieszanki mineralno- ywicznej 

Kruszywo wymiesza  z ywic  narz dziami r cznymi w taczkach lub w ma ej betoniarce. 
ywicy powinno by  tyle, aby ca kowicie otoczy a ziarna kruszywa, ale nie wi cej. Przeci tna ilo  ywicy to 1,5 -

2% masy kruszywa. Temperatura przygotowanej mieszanki powinna wynosi  +10°C - +15°C. Masa drena owa 
powinna by  wbudowana w czasie max.30min. od momentu dodania utwardzacza do ywicy. 
 
5.2.4. Wbudowanie masy drena owej 

Na powierzchni izolacji u o y  drewniane listwy, zabezpieczaj c je przed przesuwaniem w czasie 
wykonywania drenu przez punktowe przyklejenie listew, co 0,5m kitem asfaltowo-kauczukowym. Otoczony grys 
wsypa  pomi dzy listwy tak, aby wystawa  powy ej powierzchni listew. Po zag szczeniu przez lekkie uklepanie 
drewniana pack , nadmiar ziaren zebra . Po 24 godz., przy temperaturze +200C u o ona warstwa osi ga 85% pe nej 
wytrzyma o ci i mo e by  przykryta betonem. 

Górn  powierzchni  drena u zabezpieczy  dodatkowo podwójn  warstw  geow ókniny w celu 
zabezpieczenia przez zalaniem mieszank  btonow .  

 
5.3. Zasady BHP 

Pracownicy stykaj cy si  bezpo rednio z ywicami powinni stosowa  okulary ochronne, ubrania ochronne, 
kaski, czapki, r kawice gumowe. W przypadku kontaktu ywicy ze skór  lub oczami nale y natychmiast je przemy  
du  ilo ci  wody i zasi gn  porady lekarza. 
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Podczas pracy nale y bezwzgl dnie zaniecha  palenia tytoniu i spo ywania posi ków. Stwardnia a ywica 

jest ca kowicie nieszkodliwa dla zdrowia. Szkodliwe w zetkni ciu ze skór  s  jej sk adniki. 
 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Zasady ogólne wg SST DM-00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
Nale y sprawdzi  : 

- zgodno  u o enia z dokumentacj  projektow  
- materia y u yte do budowy przez porównanie ich cech z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej 
i SST w tym: na podstawie dokumentów okre laj cych jako  wbudowanych materia ów i porównanie ich cech 
z normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpo rednio na budowie przez ogl dziny zewn trzne lub 
przez odpowiednie badania specjalistyczne sprawno  systemu przez wylanie wody na dreny. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Obmiar robót polega na okre leniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilo ci 

wbudowanych materia ów.  
Jednostk  obmiarow  jest: 

- m (1 metr) wykonanego drena u pod u nego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiorowi podlegaj  materia y, przygotowanie powierzchni i wykonanie zgodnie z dokumentacj  

i zaleceniami producenta. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne warunki p atno ci 

Ogólne warunki p atno ci podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2.  Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 
- wykonanie drena u pod u nego i poprzecznego: zakup i dostarczenie niezb dnych materia ów, przygotowanie 
pod o a i materia ów oraz uprz tni cie terenu robót, 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do nawierzchni drogowych  
BN-75/6376-02  ywice epoksydowe podstawowe Epidian 1, 2, 3, 4, 5 
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. z 2000r. Nr 
63.poz.735) 
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SST M-20.01.04 
BALUSTRADY NA OBIEKTACH MOSTOWYCH 

 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem balustrad na wiadukcie w ramach remontu i rewaloryzacji wiaduktu 

danowskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  wykonania balustrad i obejmuj : 
- wykonanie i monta  balustrad z kszta towników stalowych o wymiarach i kszta cie podanym w dokumentacji 
projektowej wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego. 
 

1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz 
z okre leniami podanymi w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Balustrada – urz dzenie bezpiecze stwa ruchu pieszego stosowane w celu zapobie enia wypadni ciu osób lub 
pojazdów z obiektu. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  stosowanych materia ów i wykonywanych robót oraz za 

ich zgodno  z dokumentacj  projektow , Szczegó ow  Specyfikacj  Techniczn  oraz zaleceniami nadzoru. 
 
2. MATERIA Y 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu wed ug zasad niniejszej SST s : 

 
1.1.1. Elementy ze stali konstrukcyjnej dla wykonania balustrad, które powinny odpowiada  wymaganiom norm 

lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 
- balustrady wykonane zostan  ze stali oraz pr tów zbrojeniowych (marki) zgodnie z SST M-12.01.03 
„Zbrojenie betonu”. 
Do wykonania balustrady zastosowane b d  nast puj ce elementy konstrukcyjne: 

1) Kszta townik stalowy prostok tny, zamkni ty – 80x40x3 mm wg PN-EN 10210-2:2007, 
2) P askownik o przekroju – 8x60 mm wg PN-72/H-93202, 
3) P askownik o przekroju – 12x80 mm wg PN-72/H-93202, 
4) Blacha o przekroju 14x15 mm – wg PN-83/H-92203, 
5) Pr t (k s) o przekroju 13x13 mm – wg PN-83/H-92203, 
6) Pr t stalowy Ø12 mm. 

 
1.1.2. Zestaw farb do zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad. 

Proponowany zestaw: 
Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji zestaw farb do wykonania zabezpieczenia 

antykorozyjnego powierzchni stalowych balustrad (balustrady nowej i istniej cej), posiadaj cy aktualna aprobat  
techniczna IBDiM. 

System pow okowy malarski musi charakteryzowa  si  trwa o ci  powy ej 15 lat. W sk ad systemu 
wchodzi: 
- pow oka gruntowa, 
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- pow oka mi dzywarstwowa, 
- pow oka nawierzchniowa, 
 
 Pow ok  malarska wykona  w kolorze czarnym 
 
1.1.3. Materia y do wykonania metalizacji 

Powinny by  zgodne z Dokumentacj  Projektow  i zaakceptowane przez In yniera. nale y stosowa  
firmowe zestawy materia ów do metalizacji natryskowej. Minimalna grubo  warstwy metalizacji winna wynosi  
150 m. Nale y stosowa  pow oki cynkowe o czysto ci nie mniejszej ni  95%. 

Materia y powinny posiada  aktualne dokumenty wymagane dla wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpiecze stwa, deklaracje zgodno ci lub certyfikat 
zgodno ci z Polsk  Norm  lub Aprobata Techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskie 
Normy). 

1.1.4. Zaprawa niskoskurczowa 

Nale y zastosowa  zapraw  niskoskurczow  o wytrzyma o ci na ciskanie min. 30 MPa. Zastosowany 
materia  musi posiada  aktualna Aprobat  Techniczn  IBDiM. 
 
3. SPRZ T 

 Roboty mog  by  prowadzone r cznie lub mechanicznie. Roboty mo na wykona  przy pomocy dowolnego 
sprz tu gwarantuj cego odpowiedni  jako . 
 

4. TRANSPORT 

 Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Nale y je umie ci  równomiernie na 
ca ej powierzchni adunkowej i zabezpieczy  przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie balustrady 

Uwaga: Wytworzenie balustrad przeprowadzi  nale y w wytwórni. 

Przewidziane specyfikacj  czynno ci monta owe przewiduj : 
- wytworzenie elementów konstrukcyjnych, 
- oczyszczenie na wytwórni powierzchni stali, 
-    wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 
- dowóz na monta , 
-    monta  elementów barier, 
- osadzenie s upków na wcze niej zamocowanych markach, 
- wykonanie obróbki wokó  dolnych s upków zapraw  niskoskurczow . 
 
5.2. Zabezpieczenia antykorozyjne  

 
Zak ada si  wykonanie zabezpieczenia elementów stalowych balustrady poprzez wykonanie metalizacji 

natryskowej oraz doszczelnienie poprzez wykonania pow oki malarskiej. 
 
5.2.1. Wykonanie metalizacji  
 
Do wykonania pow ok metalizacyjnych mo na przyst pi  po sprawdzeniu przez In yniera: 

- materia ów przewidzianych do metalizacji, 
- warunków w jakich pow oki b d  przechowywane, 
- dost pu urz dze  czyszcz cych i nanosz cych pow oki do zakamarków konstrukcji, 

Zabezpieczenie powierzchni stali metod  metalizacji natryskowej wykona  w wytwórni niezw ocznie po wykonaniu 
konstrukcji stalowej i odebraniu jej przez In yniera. 

Na podstawowe prace zwi zane z wykonaniem pow oki metalowej metod  metalizacji natryskowej 
sk adaj  si : 
a) Przygotowanie powierzchni poprzez usuni cie zadziorów, wyrównanie spoin i zaokr glenie kraw dzi 

Operacja polega na mechanicznym zeszlifowaniu wszelkich nierówno ci na blachach powsta ych na 
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poszczególnych etapach procesu technologicznego oraz wyrównanie spoin w taki sposób, aby powierzchnia 
przeznaczona do metalizacji nie wykazywa a nierówno ci. Wszystkie kraw dzie wyokr gli  promieniem r > 2mm.  
 
b) Oczyszczenie powierzchni stali z rdzy, zendry ew. resztek farby i innych zanieczyszcze  

Przygotowanie powierzchnie przez oczyszczenie konstrukcji stalowej polega na usuni ciu zgorzeliny, rdzy; olejów i 
smarów, u li i topników z procesu spawania, wilgoci oraz innych zanieczyszcze  wp ywaj cych ujemnie na 
ochron  za pomoc  pow ok metalowych. Oczyszczanie powierzchni nale y wykona  metod  strumieniowo- ciern  
do stopnia czysto ci Sa 3 i powinno by  przeprowadzone bezpo rednio przed metalizacj . 

Oczyszczenie oraz ocena powierzchni przed metalizacj  powinny by  wykonane zgodnie z normami 
PN-H-97050, PN-H-97051 i PN-H-97052. 

Oczyszczona powierzchnia powinna by  odebrana przez In yniera. 
 
c) Na o enie warstwy cynku z zastosowaniem metalizacji natryskowej 

Powierzchnia przeznaczona do metalizacji powinna by  sucha, wolna od t uszczu i kurzu.  
Maksymalny odst p czasu mi dzy czyszczeniem a metalizacj  wynosi: 
- 8 h – przy przechowywaniu oczyszczonego elementu w suchym i ciep ym pomieszczeniu, 
- 4 h – na otwartym powietrzu w temperaturze powy ej 15oC i wilgotno ci wzgl dnej poni ej 65%, 
- 0,5 h – na otwartym powietrzu pod zadaszeniem, przy wilgotno ci wzgl dnej 90%, 

Zaleca si  wykonywanie metalizacji w pomieszczeniach zamkni tych. Metalizacj  nale y wykona  zgodnie 
z wymaganiami okre lonymi w Dokumentacji oraz PN-EN-22063:1996.  In ynier mo e nakaza  wykonania próbnie 
w kilku miejscach prób oczyszczenia i naniesienia pow ok metalizacyjnych. Do w a ciwych robót mo na przyst pi  
dopiero po zatwierdzeniu wyników bada  próbnych przez In yniera. 

Warstwy metalizacyjne powinny by  wykonane w wytwórni w sposób ostateczny. 
Wszystkie prace musz  by  wykonywane w odpowiednich warunkach meteorologicznych. w temperaturze 

od +5oC do 25oC, przy wilgotno ci wzgl dnej ni szej ni  80% przy temperaturze wy szej o 3oC  od temperatury 
punktu rosy dla danego ci nienia i wilgotno ci. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie prac w temperaturze pini ej +50C, gdy konstrukcja jest nagrzana 
powy ej 40oC. Ponadto nie nale y prowadzi  metalizacji: 
- we wczesnych godzinach rannych i pó nych popo udniowych na wolnym powietrzu oraz gdy na powierzchni 
konstrukcji wyst puje rosa, 
- w pomieszczeniach, gdzie przeprowadza si  oczyszczania. 

wie a warstwa pokrycia antykorozyjnego nie powinna by  w czasie schni cia nara ona na dzia anie kurzu 
i deszczu. 
 
d) Wykonanie ewentualnych napraw 

Wytwórca konstrukcji zobowi zany jest do napraw pow ok antykorozyjnych po roz adunku konstrukcji na placu 
budowy. Wykonawca monta u dokonuje napraw uszkodze  pow ok powsta ych w trakcie monta u konstrukcji. 
Miejsca uszkodze  pow ok nale y oczy ci  do wymaganego stopnia czysto ci i nanie  warstwy pow ok 
metalizacyjnych. 

e) Zabezpieczenie powierzchni w stykach 

W miejscach styków spawanych wykonywanych na budowie pozostawi  wolne od standardowych pow ok paski o 
szeroko ci 50 100mm. Powinny one posiada  atwe do usuni cia przed wykonaniem styków spawanych 
zabezpieczenia tymczasowe. 

5.2.2. Wykonanie pow oki malarskiej  

Czasy schni cia poszczególnych warstw okre lone s  w do czonych do farb instrukcjach. W ka dym razie 
czas schni cia farby podk adowej do 5 godzin, natomiast czas który musi min  do po o enia kolejnych warstw od 
24 godzin minimum do 21 dni maksimum. Dotyczy to temp. otoczenia oko o 20 C. Przy innej temperaturze czasy te 
mog  ulec zmianie. 

Najkrótszy okres, jaki musi min  do oddania warstwy emalii do eksploatacji w temp. 20 C to 24 godziny. 
 

Uwaga: Farby zawieraj  atwo lotne i palne rozpuszczalniki. 
 
Wykonanie zabezpiecze  antykorozyjnych w po czeniach 

Przed wykonaniem po cze  spawanych, wolne od pow ok powinny by  paski o szeroko ci po 50 mm po 
ka dej stronie spoiny. Je li spoina ma by  wykonywana w czasie monta u, w Wytwórni nale y wykona  malarskie 
zabezpieczenie tymczasowe atwe do usuni cia. 
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Wykonywanie napraw i uzupe nie  

Naprawy i uzupe nienia zabezpiecze  po spawaniu, prostowaniu, transporcie itp. powinny polega  na 
wykonaniu  od  nowa  wszystkich  czynno ci,  tj.  czyszczenia  do  stopnia  21/2 Sa, naniesieniu warstwy podk adowej 
i warstw nawierzchniowych. Wytwórca musi zapewni  In ynierowi mo liwo ci odbioru ka dej czynno ci 
oddzielnie. 
 
Wykonanie zabezpiecze  antykorozyjnych konstrukcji na budowie 

Malowanie jednokrotne farbami natryskowo po zespoleniu por czy, zamontowaniu jej w konstrukcji 
i umyciu. 
 
Wykonywanie napraw i uzupe nie  zabezpieczenia antykorozyjnego na budowie 

Wytwórca konstrukcji obowi zany jest wykonanie ewentualnych napraw pow oki po roz adunku por czy 
na placu budowy. 

W identyczny sposób napraw uszkodze  pow oki, powsta ych podczas monta u, dokonuje Wykonawca 
monta u dopilnowuj c by naprawy te by y robione natychmiast po ustaniu przyczyny powstawania uszkodze . 

Wszystkie prace malarskie (tak e naprawy) musz  by  wykonywane w odpowiednich warunkach 
meteorologicznych tzn. w temperaturze od +5oC do +40oC, b d  w temp. okre lonych w kartach technicznych 
poszczególnych materia ów, przy wilgotno ci wzgl dnej ni szej ni  90 %, a jednocze nie w temperaturze wy szej 
o 3oC od temperatury punktu rosy dla danego ci nienia i wilgotno ci, nie mog  wyst powa  tak e adne opady 
atmosferyczne, mg a ani porywisty wiatr. 

Za przestrzeganie aktualnie obowi zuj cych pa stwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie 
rodowiska odpowiada Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola monta u por czy polega na: 

- sprawdzeniu jako ci elementów sk adowych, 
- sprawdzeniu geodezyjnym rz dnych pochwytu i jego przebiegu w planie, 
- sprawdzeniu mocowania elementów por czy, 
- sprawdzenie jako ci pow ok antykorozyjnych. 

Kontroli podlegaj  wszystkie sk adniki procesu technologicznego, a zw aszcza te, które podlegaj  zakryciu. 
Nale y sprawdzi  dok adno  oczyszczenia konstrukcji i zgodno  z wzorcami wg PN-H-97050 oraz PN-H-97052, 
dok adno  i jako  wykonania pow ok metalowych na podstawie ogl dzin oraz ich grubo  na podstawie PN-H-
04623. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk  obmiaru jest: 
- 1 m (1 metr) – zamontowanej balustrady wraz z wykonaniem jej zabezpieczenia antykorozyjnego i wykonaniem 

obróbki wokó  dolnych dla s upków zapraw  niskoskurczow . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory winny obj  wszystkie etapy realizacji. Odbiory nale y dokona  sprawdzaj c przytoczone 
w punkcie 6 kryterium oceny. Czynno  odbioru winna by  udokumentowana odpowiednim protokó em zgodnie 
z przyj tymi w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” zasadami. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne warunki p atno ci 

Ogólne warunki p atno ci okre lone zosta y w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
9.2. Szczegó owe warunki p atno ci. 
 

Cena jednostkowa obejmuje: 
- koszt zakupu i transportu materia ów do wytwórni i w miejsce wbudowania,  
- wykonanie w warsztacie balustrad z kszta towników stalowych,  
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych,  
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- dostarczenie zabezpieczonej antykorozyjnie (bez ostatniej warstwy) por czy, farby i innych rodków produkcji, 
- scalenie segmentów balustrad w miejscu wbudowania, 
- przyspawanie elementów (dopasowanie poszczególnych elementów do istniej cej balustrady), 
- pomalowanie po monta u ostatniej warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego, 
- pomiary, 
-    opracowanie projektu warsztatowego, 
- oznakowanie i zabezpieczenie robót na czas budowy, 
- uporz dkowanie terenu. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
1. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wykonanie i badania, 
2. PN-79/H 97070 Ochrona przed korozj . Pokrycia malarskie. Ogólne wytyczne, 
3. PN ISO 8501-1-1996 Przygotowanie pod o y stalowych przed nak adaniem farb i podobnych produktów. 

Wzrokowa ocena czysto ci powierzchni (stopnie skorodowania i przygotowania pod o y stalowych po 
ca kowitym usuni ciu wcze niej na o onych pow ok), 

4. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i eliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne, 

5. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne, 
6. PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubo ci pow ok, 
7. PN-87/H-04605 Ochrona przed korozj . Okre lenie grubo ci pow ok metodami niszcz cymi, 
8. PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni, Chropowato  powierzchni. Warto ci liczbowe 
parametrów, 
9. PN-EN/22063:1996 Ochrona przed korozj . Pow oki metalizacyjne. Wymagania i badania, 
10. PN-EN/24624:1994 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepno ci pow oki malarskiej, 
11. PN-EN 10210-2:2007 Kszta towniki zamkni te wykonane na gor co ze stali konstrukcyjnych niestopowych 
i drobnoziarnistych – Cz  2: Tolerancje, wymiary i wielko ci statyczne, 
12. PN-72/H-93202 Pr ty stalowe walcowane, p askie. Wymiary, 
13. PN-83/H-92203 P askowniki i blachy uniwersalne, 
14. Instrukcja ITB 305 Zabezpieczenie przed korozj  stalowych konstrukcji budowlanych, 
15. Wymagania BHP przy robotach monta owo – transportowych, 
16. Karty techniczne producentów. 
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SST M-20.01.05 

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem umocnienia skarp w ramach remontu i rewaloryzacji wiaduktu 

danowskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z trwa ym 
powierzchniowym umocnieniem skarp  i obejmuj : 
- umocnienie skarp poprzez humusowanie i obsianie mieszank  traw, 
- umocnienie skarp biow óknin , 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz 
z okre leniami podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  stosowanych materia ów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodno  z dokumentacj  projektow , Szczegó ow  Specyfikacj  Techniczn  oraz zaleceniami nadzoru. 
 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w    SST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Rodzaje materia ów 

2.2.1. Ziemia urodzajna (humus) 

 Ziemia urodzajna powinna zawiera  co najmniej 2% cz ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by  
wilgotna i pozbawiona kamieni wi kszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszcze  obcych. 
 W przypadkach w tpliwych In ynier mo e zleci  wykonanie bada  w celu stwierdzenia, e ziemia 
urodzajna odpowiada nast puj cym kryteriom: 
a) optymalny sk ad granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 - 70%, 

b) zawarto  fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c) zawarto  potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
kwasowo  pH   5,5. 
 
2.2.2. Nasiona traw 

 Wybór gatunków traw nale y dostosowa  do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si  stosowa  
mieszanki traw o drobnym, g stym ukorzenieniu, spe niaj ce wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. 
 
2.2.3. Biow óknina 

Podstawowe wymagania techniczne dotycz ce biow ókniny wed ug normy nr ref. PN-B-12074. 
Biow óknina w trakcie produkcji jest zwijana w bele o ró nych szeroko ciach i d ugo ciach. Szeroko  i d ugo  
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biow ókniny w beli mo e by  uzgodniona z wytwórc . Do biow ókniny powinien by  do czony atest, zawieraj cy: 
charakterystyk  wyrobu, sk ad mieszanki nasion ro lin, typ siedliska dla którego przeznaczona jest biow óknina, 
dat  produkcji, nieprzekraczalny termin wbudowania i warunki sk adowania.  
 Szpilki i ko ki do przytwierdzania biow ókniny powinny by  wykonane z ga zi, erdzi, obrzynków lub 
drewna szczapowego, zarówno z drzew iglastych, jak i li ciastych, z wyj tkiem osiki, kruszyny oraz pr tów ywej 
wikliny. Szpilki i ko ki powinny by  proste, na cie szym ko cu ostro zaciosane, na drugim uci te pod k tem 
prostym. Grubo  szpilek powinna wynosi  od 1,5 cm do 2,5 cm, natomiast d ugo  oko o 35 cm. Grubo  ko ków 
powinna wynosi  od 4 cm do 6 cm, a d ugo  od 50 cm do 60 cm. W górnym, grubszym ko cu ko ki powinny mie  
naci cia do nawini cia sznurka. 
 Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biow ókniny powinien spe nia  wymagania PN-P-5012:1992 
(PN-92/P-85012). 
 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprz t do wykonania robót 
Wykonawca   przyst puj cy   do   wykonania   plantowania   i    umocnienia   techniczno-biologicznego 

powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
 równiarek, ew. walców g adkich, ebrowanych lub pytlowanych, 
 ubijaków o r cznym prowadzeniu, 
 wibratorów samobie nych, 
 p yt ubijaj cych, 
 cysterny z wod  pod ci nieniem (do zraszania) oraz w y do podlewania (miejsc niedost pnych). 
 przyczepa d u ycowa, 
 przyczepa skrzyniowa, 
 ci gnik ko owy, 
 przyczepa samowy adowcza, 
 adowarka ko owa, 
 cysterna do wody pod ci nieniem z w asnym nap dem poruszania i pompowania lub odpowiednio dostosowana 
oraz umocowana na przyczepie, 

 sprz t do zwil ania drobnymi kroplami wody powierzchni skarpy umocnionej biow óknin  za pomoc  systemu 
zraszaczy deszczownianych krótkiego zasi gu lub ogrodniczymi (sektorowymi) wzgl dnie z cysterny z wod  
pod ci nieniem i zainstalowanymi na niej zraszaczami deszczowymi sektorowymi, 

 drabina umo liwiaj ca uk adanie i mocowanie biow ókniny na skarpie, eliminuj c chodzenie po wyrównanej 
powierzchni przed u o eniem ani po jej u o eniu,  

  podstawowe narz dzia do humusowania powierzchni skarpy i mocowania biow ókniny takie jak: opaty, 
 grabie, m otki, topory, r czne pi y itp. 

 
4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Transport materia ów 

Nasiona traw mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zawilgoceniem. 

Biow óknin  mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych przed 
zawilgoceniem oraz innymi uszkodzeniami i zanieczyszczeniami. 

Szpilki, paliki, ko ki, sznurek, zraszacze, drabiny mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu 
w warunkach zabezpieczaj cych je przed uszkodzeniami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Humusowanie 

Humusowanie powinno by  wykonywane od górnej kraw dzi skarpy do jej dolnej kraw dzi. Warstwa 
ziemi urodzajnej powinna si ga  poza górn  kraw d  skarpy i poza podnó e skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 

Grubo  pokrycia ziemi  urodzajn  powinna wynosi  10 cm po zag szczeniu, w zale no ci od gruntu 
wyst puj cego na powierzchni skarpy. 

W celu lepszego powi zania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy, powierzchniach 
plantowanych wokó  zbiorników i powierzchniach w rejonie w z a nale y wykonywa  rowki poziome lub pod 
k tem 30° do 45° o g boko ci od 3 do 5 cm, w odst pach co 0,5 do 1,0 m. U o on  warstw  ziemi urodzajnej 
nale y zagrabi  (pobronowa ) i lekko zag ci  przez ubicie r czne lub mechaniczne. 

 
5.3. Umocnienie skarp przez obsianie traw  

Biologiczn  os on  przeciwerozyjn  wykonuje si  przez humusowanie skarp warstw  grubo ci 10 cm lub 
r czne obsianie powierzchni skarpy z zagrabieniem i lekkim zag szczeniem obsianego gruntu walcem 
ogrodniczym. 

Dozowanie mieszanki nasion traw w ilo ci 30-40 g/m2 z dodatkiem 1,0-2,0% nasion kwiatów polnych. 
Post p humusowania od górnej kraw dzi skarpy do dolnej. Warstwa humusu powinna si ga  co najmniej 25 cm 
poza górn  kraw d  i podnó e skarpy. 

W okresach posusznych nale y systematycznie zrasza  wod  obsiane powierzchnie. 
Dopuszcza si  nast puj ce odchy ki w wykonaniu robót: dla grubo ci warstwy humusu ± 2 cm, dla ilo ci 

wysianej mieszanki traw w kg na 100 m2 ± 0,5 kg. 
 
5.4. Uk adanie biow ókniny 

5.4.1. Uk adanie biow ókniny na skarpach wykopów 

 Na przygotowanej powierzchni skarpy wykopu nale y rozwija  biow óknin  z beli, równolegle do dolnej 
kraw dzi skarpy. Biow óknin  nale y rozwija  i przytwierdza  w odcinkach o d ugo ci od 2 m do 3 m. Brzegi 
rozwini tego odcinka biow ókniny przymocowuje si  do pod o a szpilkami wbitymi na brzegach biow ókniny w 
odst pach od 0,8 m do 1,0 m. Na skarpach o nachyleniu wi kszym ni  1:2 stosuj c w óknin  o szeroko ci wi kszej 
ni  1,0 m, nale y przymocowa  do pod o a tak e rodek pasa biow ókniny wbijaj c szpilki w odst pach od 1 m do 
1,5 m. Rozwijaj c na skarpie kilka poziomych pasów biow ókniny nale y zwróci  uwag  aby ich brzegi zachodzi y 
na siebie pasem szeroko ci 0,1 m. Wierzcho ki wbitych szpilek nie powinny wystawa  ponad biow óknin  wi cej 
ni  2 cm. Aby biow óknina dok adnie przylega a do powierzchni skarpy nale y rozwija  j  i uk ada  lu no, 
zostawiaj c oko o 5% zapasu d ugo ci na kurczenie si  biow ókniny po jej zamoczeniu.W przypadku umacniania 
i zadarniania biow óknin  skarp wykopów pasem o szeroko ci wi kszej ni  1,0 m, nale y formowa  w biow óknine 
poziome fa dy, które u atwiaj  zatrzymywanie si  ziemi po przysypaniu biow ókniny. Po u o eniu i przymocowaniu 
biow ókniny  nale y  przysypa  j  warstw  ziemi  urodzajnej  o  mi szo ci  od  1  cm  do  2  cm.  W  przypadku  
umacniania biow óknin  pasa skarpy o szeroko ci przekraczaj cej 3 m, zaleca si  jej uk adanie 
pasami pionowymi, tak jak podano w podrozdziale 2.3.3. projektu normy nr ref. PrPn-B-12074. 
 
5.4.2. Uk adanie biow okniony na skarpach nasypów 

 Wyrównan  powierzchni  skarpy nale y pokry  warstw  ziemi urodzajnej o mi szo ci minimum 5 cm. 
Biow óknin  nale y uk ada  prostopadle do górnej kraw dzi skarpy, pasami o szeroko ci przewidzianej w projekcie 
(rysunek 1). W odst pach 1 m nale y wykona  poziome fa dy biow ókniny szeroko ci 3 cm, zabezpieczaj ce przed 
zsuwaniem si  ziemi pokrywaj cej w óknin  i umo liwiaj ce kurczenie si  biow ókniny po zamoczeniu (rysunek 1, 
szczegó  D). U podstawy oraz na koronie nasypu nale y pozostawi  zapas biow ókniny d ugo ci 0,5 m. Zapas ten 
nale y wykorzysta  do zakotwiczenia biow ókniny w rowkach g boko ci 0,2 m. W przypadku uk adania 
biow ókniny na ca ej powierzchni nasypu kotwiczenie jej na koronie jest zb dne. Biow óknin  zaleca si  uk ada  i 
mocowa  na skarpie z drabiny o d ugo ci równej szeroko ci skarpy u o onej na ko kach, listwach lub erdziach, co 
zapobiega naruszeniu wyrównanej powierzchni. Nie dopuszcza si  chodzenia po wyrównanej powierzchni skarpy 
przed u o eniem biow ókniny, ani po jej u o eniu. S siednie pasy biow ókniny powinny zachodzi  na siebie pasem 
szeroko ci 0,1 m. W pas ten nale y wbi  szpilki mocuj ce biow óknin  w odst pach od 0,8 m do 1,0 m. Wierzcho ki 
wbitych szpilek nie powinny wystawa  ponad biow óknin  wi cej ni  2 cm. W przypadku gdy nachylenie skarpy 
jest wi ksze ni  1:2, a jej szeroko  wi ksza ni  3 m, oprócz szpilek do mocowania biow ókniny zaleca si  u ywa  
ko ków i polipropylenowego sznurka. Przyk ad takiego mocowania przedstawiono na rysunku 1. Wierzcho ki 
ko ków powinny by  zag bione do poziomu równego z powierzchni  w ókniny le cej na skarpie. 
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B – kotwiczenie biow ókniny na koronie nasypu, 
C – kotwiczenie biow ókniny u podstawy nasypu, 
D – formowanie poziomych fa d biow ókniny. 

Rysunek 1 – Sposób umocowania biow ókniny na skarpie nasypu z u yciem szpilek, ko ków i sznurka. 

Ko ki powinny by  usytuowane w rodku pasów biow ókniny i tworzy  poziome rz dy. Ko ki nale y 
cz ciowo wbi , pozostawiaj c na wierzchu 0,1 m d ugo ci ko ka, a nast pnie na zaci cia nawin  i naci gn  
sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych. Nast pnie ko ki nale y wbi  równo z terenem, dociskaj c w ten 
sposób w óknin  do skarpy. Umocnienie w ókniny sznurkiem zapewnia lepsze przymocowanie jej do pod o a, 
a ponadto zabezpiecza skarp  przed erozj  wodn  pod powierzchni  biow ókniny. Bezpo rednio po u o eniu 
i umocowaniu pasa biow ókniny nale y przysypa  j , z drabiny, warstw  ziemi urodzajnej o mi szo ci od 1 cm 
do 2 cm. 

Powierzchni  skarp umocnionych biow óknin  nale y utrzymywa  w stanie wilgotnym przez 30 dni. 
W przypadku braku opadów zwil anie skarp nale y przed u y  do sze ciu tygodni. Zwil anie nale y wykonywa  
zraszaczami deszczownianymi krótkiego zasi gu lub zraszaczami ogrodniczymi (sektorowymi). Niedopuszczalne 
jest zraszanie bezpo rednio z w a, bez u ycia urz dze  rozpryskuj cych wod  na ma e krople. Do czasu powstania 
zwartego zadarnienia, umocnione biow óknin  powierzchnie nie powinny by  zalewane d u ej ni  trzy dni. 
W przypadku ó kni cia traw po ich wzej ciu, konieczne jest uzupe nienie gleby sk adnikami pokarmowymi 
poprzez nawo enie powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W trakcie sezonu wegetacyjnego nale y 
wykonywa  koszenie piel gnacyjne, po wyro ni ciu traw do wysoko ci 20 cm, a skoszon  traw  usuwa  
z powierzchni umocnionej. 

Biow óknina powinna by  sk adowana i przechowywana w belach owini tych foli , w suchym 
i przewiewnym pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producenta. Pomieszczenie to powinno by  niedost pne dla 
gryzoni. Zaleca si  wykorzystanie biow ókniny do ko ca sierpnia tego roku kalendarzowego w którym zosta a 
wyprodukowana. Biow óknin  przechowywan  przez okres zimowy nale y wykorzysta  na pocz tku nast pnego 
sezonu wegetacyjnego, po uprzednim sprawdzeniu si y kie kowania nasion ro lin znajduj cych si  w biow óknine. 
Do wykorzystania nadaje si  biow óknina o sile kie kowania nasion wi kszej ni  60 %. 
 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jako ci humusowania i umocnienia biow ókniny oraz przykrycia jej humusem 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako ci wykonanych robót i ich zgodno ci z STWiORB, oraz na 
sprawdzeniu daty wa no ci wiadectwa warto ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

W miejscach, w których w czasie ogl dzin zewn trznych stwierdzono wady a szczególnie tam gdzie 
okrywa ro lin jest nierównomierna lub trwale uszkodzona, nale y przeprowadzi  szczegó owe badania mi szo ci i 
rodzaju humusu, jako ci materia u siewnego i wykonawstwa robót. 
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Wykonuje si  jedno szczegó owe badanie na ka de 1000 m2 le poro ni tej powierzchni skarp lecz nie 

mniej ni  dwa miejsca r cznie. 
 
6.3. Kontrola jako ci robót polega na: 

a) ogl dzinach zewn trznych, 
b) badaniach szczegó owych. 

Badania szczegó owe nale y przeprowadzi  tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie ogl dzin 
zewn trznych nieprawid owo ci w u o eniu biow ókniny lub z ego stanu zadarnienia. 
 
6.3.1. Termin bada  

Badania i obserwacje m odej ro linno ci nale y rozpocz  po up ywie od pi ciu do sze ciu tygodni po 
wykonaniu umacniania i zadarniania biow óknin  i powtórzy  po up ywie dalszych trzech tygodni, je li wyst pi 
taka potrzeba. 
 
6.3.2. Ogl dziny zewn trzne 

Badania te polegaj  na obejrzeniu ca ej powierzchni obj tej umacnianiem i zadarnianiem w celu 
sprawdzenia czy jest ona równomiernie zadarniona, czy jest równa i czy nie ma widocznych uszkodze , obsuni , 
podmy  oraz czy poszczególne fragmenty darniny nie wyró niaj  si  barw  charakteryzuj c  jej trwa e uszkodzenie 
jak równie  czy szpilki nie wystaj  ponad powierzchni  w ókniny wi cej ni  2 cm, a wierzcho ki ko ków s  
zag bione równo z powierzchni  w ókniny. 

 
6.3.3. Badania szczegó owe 

W miejscach, w których w czasie ogl dzin zewn trznych stwierdzono nieprawid owo ci, a szczególnie tam 
gdzie zadarnienie jest nierównomierne lub trwale uszkodzone, nale y przeprowadzi  szczegó owe badanie u ytej 
biow ókniny, rodzaju i mi szo ci warstwy ziemi urodzajnej, ko ków, szpilek oraz jako ci wykonania robót. Liczb  
miejsc badawczych ustala si  jak nast puje; jedno badanie na ka de 1 000 m2 nieodpowiednio zadarnionej 
i umocnionej powierzchni, lecz nie mniej ni  dwa miejsca cznie. Badanie szczegó owe biow ókniny polega na 
dok adnym obejrzeniu powierzchni oko o 1 m2 w miejscu wyznaczonym i sprawdzeniu rodzaju, ywotno ci i barwy 
ro linno ci tworz cej dar . Je eli badanie nasuwa w tpliwo ci co do jako ci u ytej biow ókniny, nale y wykroi  
i poderwa  od jednego do dwóch p atów o wymiarach 0,5 m x 0,5 m w celu zbadania jako ci biow ókniny oraz 
mi szo ci warstwy ziemi urodzajnej. Badanie szpilek polega na wyci gni ciu z gruntu w miejscu wyznaczonym, 
trzech szpilek oraz na sprawdzeniu wymaga  podanych w p. 2.2.2. Badanie szpilkowania biow ókniny nale y 
sprawdzi , przesuwaj c at  po powierzchni i sprawdzaj c czy wierzcho ki szpilek nie wystaj  ponad powierzchni  
skarpy. Tam, gdzie do mocowania biow ókniny u yto ko ków nale y sprawdzi  ich rednice. Ponadto nale y 
sprawdzi  czy ko ki nie wystaj  ponad powierzchni  skarpy, czy maj  naci cia do nawini cia sznurka i czy sznurek 
przyciska biow ókni  do powierzchni skarpy. 
 
6.3.4. Ocena wyników bada  

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy nale y poprawi  i ponownie 
przedstawi  do ponownego odbioru. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostkaobmiarowa 

Jednostk  obmiarowa jest: 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia przez humusowanie wraz z obsianiem 
mieszank  traw oraz umocnienia poprzez u o enie biow ókniny. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

     Nie wyst puj . 
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9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 umocnienia przez humusowanie wraz z obsianiem mieszank  traw i u o eniem 
biow ókniny obejmuje: 

 wytyczenie i prace pomiarowe, 
 roboty przygotowawcze, 
 warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, i transportu na teren budowy, 
 plantowanie, 
 wbudowanie humusu, 
 ubicie i ukszta towanie: skarp do projektowanych spadków,  
 u o enie biow ókniny, 
 obsianie mieszank  traw, 
 wykonanie wszystkich czynno ci podanych przez producenta wyrobów przewidzianych do 

wbudowania, 
 piel gnacja i koszenie traw w okresie realizacji kontraktu, 
 przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w STWiORB, 
 uporz dkowanie terenu. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
1. PN-B-01080 Kamie  dla budownictwa i drogownictwa. Podzia  i zastosowanie wg w asno ci                            
fizyczno-mechanicznych, 
2. PN-B-04101 Materia y kamienne. Oznaczenie nasi kliwo ci wod , 
3. PN-B-04102 Materia y kamienne. Oznaczenie mrozoodporno ci metod  bezpo redni , 
4. PN-B-04110 Materia y kamienne. Oznaczenie wytrzyma o ci na ciskanie, 
5. PN-B-04111 Materia y kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy Boehmego, 
6. PN-B-04115 Materia y kamienne, 
9. PN-B-12074:1998 Urz dzenia   wodno-melioracyjne.   Umacnianie   i   zadarnianie   powierzchni   biow óknin . 
                                     Wymagania i badania przy odbiorze, 
10. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody bada , 
11. PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie masy powierzchniowej, 
12. PN ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzyma o ci na rozci ganie metod  szerokich próbek, 
13. PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR), 
14. PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzyma o ci na dynamiczne przebicie   
                                   (metoda spadaj cego sto ka), 
15. PN-EN ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie charakterystycznej wielko ci porów, 
16. PN-EN ISO 11058:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wodoprzepuszczalno ci w kierunku  
                                               prostopad ym do powierzchni wyrobu, bez obci enia, 
17. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e,  
18. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979, 
19. Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i umocnie  (WTWO-   
      H12) – wydane w 1966r. Przez Centralny Urz d Gospodarki Wodnej, 
20. BN-65/9226-01 Ko ki faszynowe, 
21. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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SST M-20.01.08 
ZNAKI POMIAROWE 

1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru robót zwi zanych z monta em znaków pomiarowych w ramach remontu i rewaloryzacji wiaduktu 

danowskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Roboty, których dotyczy SST obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu:  
 wykonanie i osadzenie znaków pomiarowych na obiektach in ynierskich, 
 za o enie w bezpo rednim s siedztwie obiektu mostowego sta ych znaków wysoko ciowych 

nawi zanych do niwelacji pa stwowej,  
 wykonanie niezb dnych prac geodezyjnych, 

 
1.4. Okre lenia podstawowe 

Znaki pomiarowe - znaki wysoko ciowe (repery) umieszczane na obiektach in ynierskich w celu oceny 
prawid owo ci pracy obiektów lub wodowskazy umieszczane przy obiektach mostowych zlokalizowanych nad 
ciekami wodnymi, s u ce do pomiaru poziomu przep ywaj cej wody. 
Sta y znak wysoko ciowy - utrwalony w terenie znak wysoko ciowy o okre lonej rz dnej wzgl dem przyj tego 
poziomu odniesienia, stanowi cy podstaw  pomiarów niwelacyjnych. 

Pozosta e okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  

Projektow , SST i poleceniami In yniera. 
 

2. MATERIA Y 

2.1.Wymagania ogólne dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów 

Znaki pomiarowe powinny by  wykonane z trwa ego materia u, odpornego na czynniki atmosferyczne. 
Do wykonania i osadzenia znaków pomiarowych konieczne s  nast puj ce materia y: 

 trzpienie geodezyjne ze stali nierdzewnej, 
 elementy stalowe (profile, pr ty itp.) ze stali zwyk ej jako ci wg PN-89/H-84023.01, 
 kompozycje epoksydowe - do osadzania trzpieni w otworach mo na stosowa  dowoln  kompozycj  

na bazie ywic epoksydowych posiadaj c  Aprobat  Techniczn  IBDiM Materia y u yte do 
wykonania i osadzenia znaków pomiarowych  powinny  uzyska  akceptacj  In yniera. 

 
3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M.00,00.00. "Wymagania ogólne". 

3.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce sprz tu 

Mo na zastosowa  dowolny sprz t zaakceptowany przez In yniera. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

4.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce transportu 

Transport dowolnymi rodkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

5.1.1. Ogólne wymagania dotycz ce znaków wysoko ciowych 

Znaki wysoko ciowe na obiektach in ynierskich, o ile Dokumentacja Projektowa nie mówi inaczej nale y 
umie ci : 

a) na g owicach tuneli - nie mniej ni  3 sztuki, 
b) na ka dej z podpór - nie mniej ni  4 sztuki, 
c) po obu stronach prz se  i nad podporami, 

»    w rodku rozpi to ci prz se  d u szych ni  21 m, w osiach skrajnych d wigarów lub w punktach 
znajduj cych si  nad dolnymi kraw dziami ustrojów p ytowych. 

Znaki wysoko ciowe nale y powi za  ze sta ym znakiem wysoko ciowym. 
Sta y znak wysoko ciowy nale y umie ci  poza korpusem nasypu drogi w niewielkiej odleg o ci od obiektu i 
dowi za  do uk adu niwelacji pa stwowej. 

Dla  obiektów  o  d ugo ci  mniejszej  ni  100m  nale y  wykona  1   sta y  znak  wysoko ciowy  o  ile  
Dokumentacja Projektowa nie mówi inaczej. 

Dla obiektów o d ugo ci 100m i wi kszej nale y wykona  2 sta e znaki wysoko ciowe w pobli u skrajnych 
podpór. 

 
5.1.2. Ogólne wymagania dotycz ce wodowskazów 

Przy ka dym obiekcie mostowym zlokalizowanym nad naturalnym ciekiem wodnym nale y wykona  i 
umie ci  1 wodowskaz o ile Dokumentacja Projektowa nie mówi inaczej. 

 
5.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce wykonania robót 

5.2.1. Znaki wysoko ciowe  

Wykonawca sporz dzi projekt roboczy okre laj cy rodzaj, lokalizacj  i szczegó y monta u znaków 
wysoko ciowych i przedstawi In ynierowi do akceptacji. 

Zak ada si  wykonanie znaków wysoko ciowych w postaci stalowych trzpieni ze stali nierdzewnej 
osadzonych w otworach wierconych przy u yciu kompozycji na bazie ywic epoksydowych. Miejsce osadzenia 
znaku (trzpienia) musi zapewni  mo liwo  ustawienia na nim aty niwelacyjnej i wykonanie odczytu, natomiast 
kszta t trzpienia powinien zapewni  jednoznaczny sposób ustawienia na nim aty. 

Przed przyst pieniem do wykonania otworów nale y wykona  niezb dne pomosty i rusztowania 
umo liwiaj ce dost p do konstrukcji w miejscach wykonywania odwiertów a tak e zapewniaj ce bezpiecze stwo 
pracy obs ugi oraz bezpiecze stwo u ytkowników dróg. 

rednic  i g boko  otworów nale y ustali  w projekcie roboczym na podstawie rednicy trzpieni 
przewidzianych do osadzenia oraz zalece  Producenta kompozycji epoksydowej. 

Po wywierceniu otworów nale y je oczy ci  strumieniem spr onego powietrza o ci nieniu nie mniejszym 
ni  0,6 MPa i zabezpieczy  je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

Prace przy u yciu kompozycji epoksydowej prowadzone winny by  zgodnie z instrukcj  jej stosowania 
podan  przez Producenta. 

Trzpienie przed ich osadzeniem w otworach musz  by  dok adnie oczyszczone. 
 

5.2.2. Sta e punkty wysoko ciowe 

Sta y znak wysoko ciowy nale y wykona  w postaci s upka betonowego (prefabrykowanego lub „na 
mokro") z osadzonym na górnej powierzchni trzpieniem geodezyjnym ze stali nierdzewnej. S upek   nale y  
wykona  o  przekroju  20x20cm   i  wysoko ci  takiej   aby  podstawa  s upka  by a posadowiona poni ej  poziomu 
przemarzania,  a wierzch z osadzonym trzpieniem  geodezyjnym znajdowa  si  ok. 20cm nad powierzchni  terenu. 
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5.2.3. Prace geodezyjne 

Dla ka dego sta ego znaku wysoko ciowego nale y sporz dzi  opis topograficzny umo liwiaj cy: 
•     odnalezienie i zidentyfikowanie znaku, 

       •     naniesienie punktu na map  topograficzn  (1:10 000).  
Ponadto dla ka dego sta ego znaku wysoko ciowego nale y okre li  jego rz dn  w nawi zaniu do uk adu 

niwelacji pa stwowej. W oparciu o rz dne sta ych znaków wysoko ciowych nale y okre li  rz dne znaków 
wysoko ciowych osadzonych na obiekcie. Rz dne te powinny by  okre lone z dok adno ci  do 1 mm. Dla  
poszczególnych  zada   geodezyjnych  zwi zanych  z  osadzeniem  znaków  pomiarowych  na obiektach 
in ynierskich nale y sporz dzi  odpowiednie opracowania, z których nale y utworzy  ko cow  dokumentacj  
geodezyjn . 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.2. Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót 

6.2.1. Kontrola jako ci materia ów 

Wbudowane materia y powinny spe nia  wymagania podane w punkcie 2. niniejszej SST. 

6.2.2. Kontrola jako ci wykonania 

Kontrola jako ci wykonania polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonanych robót z Dokumentacj  
Projektow  i wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej SST. 

 
6.2.3. Kontrola jako ci prac geodezyjnych 

Kontrol  prac geodezyjnych nale y prowadzi  wg zasad okre lonych w instrukcjach   wytycznych GUGiK. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiaru jest 1szt. (sztuka) wykonanego znaku pomiarowego i sta ego punktu wysoko ciowego. 
  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilo ci i zgodno ci wykonanych robót z Dokumentacj  Projektow  
i wymaganiami okre lonymi w niniejszej SST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych pomiarów geodezyjnych 
oraz na wizualnej ocenie wykonanych robót. 

 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne".  
 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa, która obejmuje: 
• zakup i dostarczenie wszystkich niezb dnych czynników produkcji umo liwiaj cych wykonanie 

i osadzenie znaków pomiarowych, znaków geodezyjnych, wodowskazów, 
• opracowanie projektów roboczych, 
•      wykonanie i rozbiórk  niezb dnych rusztowa  i pomostów roboczych, 
• osadzenie znaków pomiarowych, punktów geodezyjnych, 
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•     wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów i opracowa  geodezyjnych, 
• oczyszczenie miejsca pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

PN-89/H-84023.01Stal okre lonego zastosowania. Wymagania ogólne. 

10.2. Inne przepisy 

Rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 200r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie Instrukcje Techniczne 
G ównego Urz du Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru. Wyposa enie budowli hydrotechnicznych w urz dzenia kontrolno-
pomiarowe.” (Wydanie CBSiPBW Hydroprojekt Warszawa 1974). 
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SST M-20.03.06 
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH 

 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych w ramach 
remontu i rewaloryzacji wiaduktu danowskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

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

 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy zabezpieczeniu 
antykorozyjnym ods oni tych powierzchni betonowych barwnymi pow okami ochronnymi, sztywnymi bez 
zdolno ci pokrywania zarysowa  na nast puj cych elementach konstrukcyjnych: 
- powierzchnie betonowe pomostu wiaduktu, podpór, cian wewn trz otworów ukowych, gzymsów. 
i obejmuj : 
-   prace pomiarowe, 
-   oznakowanie robót, 
-   monta  i demonta  rusztowa , 
-   przygotowanie pod o a pod pow ok  zgodnie z zaleceniami dla przyj tego systemu, 
-   gruntowanie pod o a betonowego materia em odpowiednim do przyj tego systemu, 
-   wykonanie pow ok, piel gnacja pow ok, 
-   przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz 
z okre leniami podanymi w SST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
1.4.1.   Antykorozyjne zabezpieczenie betonu – zabezpieczenie betonu przed korozj  poprzez ograniczenie b d  
wyeliminowanie dzia ania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody na konstrukcj  
1.4.2.  Hydrofobizacja powierzchni – proces polegaj cy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardnia ego 
betonu substancjami chemicznymi, powoduj cymi brak zwil alno ci zabezpieczonych powierzchni przez wod  
1.4.3. Impregnacja powierzchniowa – proces polegaj cy na nasyceniu powierzchni betonu rodkami 
uszczelniaj cymi jego pory i nadaj cymi powierzchni w a ciwo ci hydrofobowe. 
1.4.4.   Pow oka – warstwa wykonana z materia ów ciek ych, up ynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na 
odpowiednio przygotowane pod o e za pomoc  technik malarskich. 
1.4.5. Warstwa podk adowa – warstwa gruntuj ca zwi kszaj ca przyczepno  farby do pod o a   betonowego. 
1.4.6.  Punkt rosy – temperatura betonu, w której wyst puje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy 
okre lonej temperaturze powietrza i wilgotno ci. 
1.4.7.  Metoda „pull off” – metoda badawcza polegaj ca na pomiarze wytrzyma o ci betonu na odrywanie, 
nazywana niekiedy tak e „Bond-Test”. Jej istota polega na odrywaniu za pomoc  si ownika, przyklejonego do 
pod o a metalowego kr ka. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  stosowanych materia ów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodno  z dokumentacj  projektow , Specyfikacj  Techniczn  oraz zaleceniami nadzoru. 
 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adow., wg SST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne’. 
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2.2. Materia y podstawowe: 

Wszystkie materia y do wykonania pow ok powinny posiada  wa n  Aprobat  Techniczn  wydan  przez 
IBDiM . W a ciwo ci materia ów powinny zagwarantowa  uzyskanie nast puj cych parametrów pow oki ochronnej 
betonu: 
-   redukcj  nasi kliwo ci powierzchniowej betonu, 
-   redukcj  wch aniania substancji szkodliwych, 
-   zwi kszenie odporno ci na mróz i mg  soln , 
-   zapewnienie dyfuzji pary wodnej (oddychanie betonu), 
-   hamowanie dyfuzji CO2 (zabezpiecza otulin  zbrojenia przed karbonatyzacj ), 
 
Nie dopuszcza si  zastosowania ochrony powierzchniowej, która: 
1)   zamyka rysy - na powierzchniach elementów znajduj cych si  od spodu elementu konstrukcji, 
2)   uniemo liwia zaobserwowanie ewentualnego pojawienia si  zarysowa  oraz obserwacji propagacji rys 
istniej cych 

Wykonawca zobowi zany jest przedstawi  In ynierowi aktualne wyniki bada  materia ów wykonywanych 
przez producenta w ramach nadzoru wewn trznego (atesty) oraz sprawdzi  przydatno  tych materia ów do 
stosowania (data produkcji) i przechowywa  je w odpowiednich warunkach (okre lonych w wiadectwie 
Dopuszczenia do Stosowania). 

Za jako  wbudowanych materia ów odpowiada Wykonawca. 
Wymagania w stosunku do zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni betonu 
-     wzgl dny opór dyfuzji dla CO2  50m oporu dyfuzji s upa powietrza 
-     wzgl dny opór dyfuzji dla pary wodnej wg PN-B-01815:1992  4m oporu dyfuzji s upa powietrza, 
-     wytrzyma o  na odrywanie od pod o a pow oki wg PN-B-01814:1992 oraz Rozporz dzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. z 2000r. Nr 63.poz.735) 
 

Wytrzyma o  na odrywanie 
Rodzaj pow oki rednia nie mniejsza ni  

(MPa) Minimalna (MPa) 

Pow oki bez zdolno ci pokrywania zarysowa  0,8 0,5 
Pow oki z minimaln  zdolno ci  pokrywania zarysowa  1,0 0,6 

1,3 0,8 Pow oki z podwy szon  zdolno ci  pokrywania 
zarysowa  
a) na powierzchniach nie obci onych ruchem 
b) na powierzchniach obci onych ruchem 1,5 1,0 

 
2.3. Materia y stosowane do czyszczenia pod o a; nie mog  by  szkodliwe dla otoczenia. 

2.4. Preparaty dla usuni cia zabrudze  – przypisane do preparatu 
2.5.  Materia  na zbudowanie pomostów roboczych  

Musz  zapewni  warunki stateczno ci i posiada  odpowiedni  no no . Pomosty robocze musza zapewnia  
bezpieczne warunki pracy i by  wyposa one w por cze. Rysunki robocze pomostów roboczych podlegaj  
zatwierdzeniu przez In yniera. 

 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprz t do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 

Do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stosuje si  specjalistyczny sprz t przewidziany przez 
producenta materia ów oraz sprz t ogólnobudowlany zaakceptowany przez In yniera. Dla kontroli procesu 
technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiada  podstawowy sprz t laboratoryjny. Podczas 
robót, wykonawca zobowi zany jest kontrolowa  warunki atmosferyczne, a podczas robót posiada  do dyspozycji 
wilgotno ciomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i pod o a betonowego. Sprz t,  maszyny 
i narz dzia  niegwarantuj ce  zachowania  wymaga  jako ciowych  zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT I SK ADOWANIE 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4. 
Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w szczelnych i nieuszkodzonych 

opakowaniach. Sposób transportu nie mo e powodowa  obni enia jako ci materia ów. Temperatura przewozu 
i sk adowania nie powinna by  ni sza od 50C i wy sza od 250C. 

W czasie transportu materia y winny by  rozmieszczone równomiernie  po ca ej powierzchni adunkowej 
i zabezpieczone przed przesuwaniem. Sk adowane winny by  w suchych pomieszczeniach. Sposób za adunku, 
przewozu, i wy adunku musi spe nia  wymagania przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy przy 
transporcie materia ów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne".  
Przed przyst pieniem do prac wykonawca dokona niezb dnych ustale  technologicznych. 
 

5.2. Warunki atmosferyczne 
Nale y przestrzega  temperatur pod o a, otoczenia i materia ów podanych w kartach technologicznych 

gotowych wyrobów. Temperatura   pod o a i materia u w czasie obróbki i w ci gu nast pnych 72 godz., dla 
materia ów na bazie ywic syntetycznych, nie mo e by  ni sza od 80C i nie wy sza ni  250C oraz dodatkowo 
temperatura pod o a musi by  wy sza min.o 30C od punktu rosy. Nie wolno wykonywa  robót w czasie deszczu 
i przy intensywnym nas onecznieniu. 
 
5.3. Przygotowanie pod o a  

W zakres przygotowania pod o a wchodz  nast puj ce prace: 
- usuni cie powierzchniowych zanieczyszcze . 
- usuni cie mleczka cementowego i s abo zwi zanych warstw betonu. 
- usuni cie szkodliwych substancji mog cych mie  wp yw na po czenie nak adanych materia ów z betonem 
i zmniejszaj cych przyczepno . 
- usuni cie uszkodze , raków itp. czyli przygotowanie pod o a innymi rodkami naprawczymi i reprofiluj cymi, 
- oczyszczenie pod o a betonowego z wody, py ów i cz ci lu nych. Pod o e musi by  czyste, szorstkie, ch onne 
i wystarczaj co no ne. 

Ewentualne nierówno ci na po czeniach p yt szalunkowych nale y zeszlifowa . Wyokr gli  przez 
szlifowanie nale y równie  ostre kraw dzie. Powierzchni  oczy ci  nale y przez hydropiaskowanie lub piaskowanie 
i strumieniowania wod . Przy powierzchniach z m odego betonu zachowa  odpowiedni czas wi zania. Usun  
skupiska zaczynu cementowego np. przez przetarcie szczotk  w dwóch wzajemnie prostopad ych kierunkach. 
Usun  rodki do piel gnacji i rozformowania. Je eli pod o e wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno by  ono 
usuni te wed ug zasad okre lonych przez In yniera. Dla materia ów na bazie cementu, przed nanoszeniem warstwy 
podk adowej, pod o e powinno by  nawil one wod  i powierzchniowo przeschni te (matowe). Nale y 
bezwzgl dnie  usun  pozosta o ci  wody  jak  równie  film  wodny.  Przy    preparatach    wymagaj cych    suchego    
pod o a,    wilgotno    pod o a    nie   mo e   przekroczy    4%.   Nale y  bezwzgl dnie  przestrzega  wymogów.  
Wykonawca zobowi zany jest posiada  przyrz d do oznaczania wytrzyma o ci na odrywanie i dokumentowa  
odpowiednie przygotowanie pod o a protoko em z wynikami bada . Pod o e betonowe, prawid owo przygotowane 
do na o enia warstwy ochronnej, powinno mie  wytrzyma o  na ciskanie powy ej klasy B25. Wytrzyma o  na 
odrywanie (wg PN-B-01814) prawid owo przygotowanego pod o a betonowego pod ochron  powierzchniowa 
powinno mie  wytrzyma o  nie mniejsz  ni  1,5 MPa dla przedmiotowego zadania. Je eli pod o e wykazuje 
jakiekolwiek usterki to powinno by  ono usuni te wed ug zasad okre lonych przez In yniera. 
 
5.4. Wykonanie pow ok  

Bezpo rednio przed nanoszeniem pow oki nale y usun  przy pomocy odkurzacza przemys owego lu ne 
frakcje i py y. Temperatura pod o a i materia u w czasie obróbki, okre lona w kartach informacyjnych, winna by  
ci le przestrzegana. Wykonanie robót powinno odbywa  si  zgodnie z procesem technologicznym przewidzianym 

przez producenta. Obróbka preparatów nast puje w zale no ci od sposobu nanoszenia w jednym lub wielu cyklach 
roboczych za pomoc  natrysku, wzgl dnie szczotki i p dzla. Ka d  nast pn  warstw  preparatu nanosi si  po 
wystarczaj cym zwi zaniu poprzedniej warstwy do tego stopnia by nie uleg a ona uszkodzeniu. Ilo  wykonanych 
warstw zale y od wybranego materia u. Nale y dostosowa  si  do wymogów producenta, pod warunkiem, e efekt 
ko cowy b dzie odpowiada  warunkom trwa o ci i estetyki.  
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5.5. Piel gnacja  

Warstwa pow oki po naniesieniu nie mo e ulega  nawil aniu podczas procesu wi zania. Szczególne rodki 
ochrony, jak np. przekrycie plandekami, matami itp. nale y stosowa  podczas znacznego nas onecznienia, 
oddzia ywania deszczu lub mrozu. Przy preparatach na bazie   cementu   obowi zuj  zasady piel gnacji materia ów 
budowlanych wi zanych cementem. 
 
5.6. Uwagi dodatkowe do wykonania 

Przyrz dy robocze mo na czy ci  zwyk  wod . Resztki materia u i pojemniki usun  zgodnie 
z odpowiednimi przepisami. Resztek nie nale y wlewa  do kanalizacji. W trakcie pracy zaleca si  noszenie r kawic, 
okularów i ubra  ochronnych. W czasie pracy nie nale y pali  tytoniu, spo ywa  posi ków i pi  napojów! Po 
zetkni ciu si  z materia em skóry lub oczu nale y p uka  je 15 min. i niezw ocznie zasi gn  porady okulisty. 
Nale y przestrzega  zasad podanych na kartach danych o bezpiecze stwie pracy i wskazówek stowarzysze  
zawodowych o post powaniu z dyspersjami z tworzyw sztucznych. 
 
UWAGA: 
Kolorystyk  pow oki ochronnej nale y uzgodni  z Inwestorem. 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jako ci materia ów powinna by  przeprowadzona zgodnie z zasadami 

ogólnymi  podanymi w SST DM-00.00.00. " Wymagania ogólne". 
Kontrol  wytwarzania materia ów nale cych do systemów ochrony powierzchniowej prowadzi producent 

w ramach nadzoru wewn trznego. Kontrol  w zakresie odno nych wymaga , w ramach nadzoru zewn trznego, 
prowadzi IBDiM lub upowa niona przez IBDiM instytucja. 
 
6.2. Badania i kontrola przed przyst pieniem do robót 

Za wbudowane materia y oraz badanie ich przydatno ci odpowiada Wykonawca. Przed przyst pieniem do 
robót wykonawca zobowi zany jest przedstawi  In ynierowi do akceptacji aktualne wiadectwa bada  materia ów 
podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewn trznego przez producenta (atesty materia ów). Ponadto 
Wykonawca zobowi zany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatno ci do stosowania, stanu opakowa  
oraz w a ciwego przechowywania materia ów. Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  
badania niezb dne do opracowania sk adu mieszanek w zale no ci od temperatury. Przed przyst pieniem do robót 
kontroli winno podlega  m.in. w a ciwe przygotowanie pod o a. 
Zakres kontroli jako ci sprawdzany za pomoc  bada  laboratoryjnych. 
a)    jako  betonu pod o a wg wymaga  odno nie betonu konstrukcyjnego. Wytrzyma o  na oderwanie wykona  
przez odrywanie stempla f50 wg PN-92/B-01814. Nale y wykona  jedno oznaczenie na ka de 50m2 powierzchni 
oczyszczonej, przy czym minimalna liczba oznacze  wynosi 5 dla ka dego elementu konstrukcyjnego. Lokalizacj  
przyklejenia stempli wyznacza lub zatwierdza In ynier. 
b)    jako  materia ów zabezpieczaj cych i barwi cych beton - wg wymaga  IBDiM, 
 
6.3. Badania w trakcie robót  

W trakcie prowadzenia robót nale y w sposób ci g y kontrolowa  temperatur  i odpowiedni  wilgotno  
pod o a, a równie  odpowiednie przygotowanie mieszanki. Podczas robót Wykonawca zobowi zany jest prowadzi  
oddzielnie dziennik wykonania ochrony powierzchniowej, w którym w formie tabelarycznej podaje wszystkie 
niezb dne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie u ywanych materia ów, parametrach technologicznych 
wbudowania materia ów oraz wyniki bada  wykonanych pow ok ochrony powierzchniowej betonu. Zapisy 
w dzienniku podlegaj  zatwierdzaniu przez In yniera. Akceptacja ich jest warunkiem przyst pienia do nast pnego 
etapu robót. 

 
6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót 

Jako  wykonanej pow oki ocenia In ynier po sprawdzeniu wygl du i na podstawie przedstawionych przez 
Kierownika dzienników wykonania ochrony powierzchniowej. 

Powierzchnie betonowe zabezpieczone antykorozyjnie nie powinny wykazywa  zacieków, przebarwie  
i innych wad. Pow oka podlega ocenie wizualnej pod wzgl dem estetyki wykonania: po ysku, barwy, zamkni cia 
powierzchni. 
Zakres kontroli jako ci sprawdzany za pomoc  bada  laboratoryjnych. 
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a) sprawdzenie grubo ci warstw pow oki wg warto ci minimalnej i maksymalnej podanej w wiadectwie. 
(Okre lenie grubo ci pow oki antykorozyjnej metod  po redni , na podstawie zu ycia materia ów stosowanych do 
wykonania w a ciwej pow oki). 
b)  pomiar przyczepno ci pow oki do pod o a (wytrzyma o  na odrywanie). Nale y wykona  jedno oznaczenie na 
ka de 25m2 na o onej warstwy, przy czym minimalna liczba oznacze  wynosi 5 dla ka dego elementu 
konstrukcyjnego. Lokalizacj  wyznacza In ynier. 

Zakres bada  kontrolnych ustala In ynier. W szczególno ci mo e on uzna  za wystarczaj ce raporty 
z bada  wykonywanych przez Wykonawc . 

 
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi partiami pokrytymi 

Je eli pokrycie b dzie wykonane le to warstwa wadliwie wykonana b dzie zerwana i wymieniona na 
now  na koszt Wykonawcy. Ponownie post pi si  w przypadku nieosi gni cia przez próbki okre lonych 
parametrów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarow  jest m2 (1 metr kwadratowy) zabezpieczonej powierzchni betonowej. 
Obmiar powinien by  wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej powierzchni. 

Obmiar robót odbywa si  w obecno ci In yniera i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmowa  
jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni z wyj tkiem zaakceptowanych na pi mie przez In yniera. 
Nadmierna grubo  warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji projektowej, 
wykonana bez pisemnego upowa nienia In yniera nie mog  stanowi  podstawy do roszcze  o dodatkow  zap at . 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiory mi dzyoperacyjne 
Odbiorom mi dzyoperacyjnym podlegaj  nast puj ce prace: 
a) przygotowanie powierzchni do u o enia pierwszej warstwy, 
b) wykonanie pow ok zabezpieczaj cych. 
 
8.3. Odbiory po zako czeniu robót 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i bada  z bie cej kontroli materia ów 
i robót. Odbioru dokonuje In ynier na podstawie ogl dzin, pomiarów i wyników bada  Wykonawcy. In ynier zleci 
Wykonawcy lub niezale nemu laboratorium przeprowadzenie uzupe niaj cych bada  i pomiarów wtedy, gdy: 
- zakres lub cz stotliwo  bada  Wykonawcy s  niezgodne z niniejsz  specyfikacj . 
- istniej  jakiekolwiek w tpliwo ci co do jako ci robót lub rzetelno ci bada  Wykonawcy. 

Koszty tych bada  ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdz  w tpliwo ci 
In yniera. W przypadku stwierdzenia wad In ynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci 
zerwanie i wymian  na now  wadliwie wykonanej pow oki, wed ug zasad okre lonych w niniejszej specyfikacji 
In ynier mo e uzna  wad  za nie maj c  zasadniczego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali  zakres 
i wielko  potr ce  za obni on  jako . Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymian  wadliwie wykonanej pow oki 
na now  Wykonawca wykona na w asny koszt w terminie ustalonym z In ynierem. 

 
9. PODSTAWA P ATNO CI  

9.1.Ogólne warunki p atno ci  

Ogólne warunki p atno ci podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Szczegó owe warunki p atno ci. 
P atno  za metr kwadratowy nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci robót na podstawie 

wyników pomiarów i bada  laboratoryjnych, z ewentualnymi potr ceniami.  
Cena jednostkowa wykonania pow ok antykorozyjnych powierzchni betonu, wg technologii przyj tej przez 

Wykonawc  i zaakceptowanej przez Zamawiaj cego, obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robót, wykonanie 
robót wg zakresu w p.1.3, oczyszczenie stanowisk pracy i usuni cie b d cych w asno ci  wykonawcy materia ów 
poza pas drogowy, budow  rusztowa  niezb dnych do wykonania robót. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 
PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i elbetowe. Zasady 
diagnostyki konstrukcji. 
PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i elbetowe. 
Metoda badania przyczepno ci pow ok ochronnych. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie 
i ich usytuowanie, Dz.U. z 2000r. Nr 63.poz.735) "Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony 
powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych" opracowany przez IBDiM. 
Katalog Zabezpiecze  powierzchniowych drogowych obiektów in ynierskich. Cz  – I Wymagania. Za cznik do 
Zarz dzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.09.2003r Vademecum bie cego 
utrzymania i odnowy dróg i obiektów mostowych tom 5.5 - wyd. przez GDDM. 
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SST M-20.03.19 
NAPRAWA ELEMENTÓW CEGLANYCH  

 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem  napraw elementów ceglanych w ramach remontu i rewaloryzacji 
wiaduktu danowskiego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

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

 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem 
renowacji i naprawy powierzchni i elementów ceglanych i obejmuj : 
- naprawa elementów ceglanych uków – wzmocnienie poprzez wykonanie kotew iniekcyjnych i spinaj cych, 
- naprawa korpusów ceglanych filarów – wzmocnienie przez wykonanie kotew iniekcyjnych, 
- naprawa korpusów ceglanych filarów – wzmocnienie poprzez wykonanie opasek spr aj cych, 
- naprawa ubytków ceglanych w filarze, 
- oczyszczenie powierzchni ceglanych metod  JOS, 
- wykonanie pow oki ochronnej na powierzchniach ceglanych, 
- wykonanie iniekcji ci nieniowej elementów ceglanych uków, podpór i cian, 
- uzupe nienie ubytków na powierzchniach ceglanych, 
- wykonanie izolacji cz ci odziemnych.  
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz 
z okre leniami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Hydrofobizacja powierzchni – proces polegaj cy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardnia ego betonu 
substancjami chemicznymi, powoduj cymi brak zwil alno ci zabezpieczonych powierzchni przez wod , 
Metoda JOS – metoda oczyszczania powierzchni poprzez piaskowanie i hydropiaskowanie niskoci nieniowe (w 
os onie mg y wodnej). Woda i natryskiwany materia  podawane s  do dyszy i wprowadzane w ruch wirowy wokó  
osi. Na skutek tego strumie  czyszcz cy mo e oddzia ywa  w ró ne strony sto kowo. Cz steczki materia u 
natryskiwanego nie zostaj  rzucane bezw adnie na czyszczona powierzchni  lecz przemieszczaj  si  po niej 
jednolicie niesione przez mieszank  wody i powietrza. W ten sposób oddzia ywanie czyszcz ce rozci ga si  na 
kompletny przekrój ich padania. Metoda ta gwarantuje nieuszkodzenie struktury czyszczonego materia u. 
Rysa - przerwa ci g o ci materia u wyst puj ca tylko w cz ci przekroju poprzecznego elementu. 
P kni cie - przerwa ci g o ci materia u w ca ym przekroju poprzecznym elementu, powoduj ca rozdzielenie betonu 
w tym elemencie na dwie cz ci. 
Iniekcja ci nieniowa - metoda wt aczania kompozycji iniekcyjnej do rysy lub p kni cia pod ci nieniem wi kszym 
ni  ci nienie atmosferyczne. 
Kompozycja iniekcyjna - ciek y preparat, który po wype nieniu rysy lub p kni cia twardnieje i zespala rozdzielone 
cz ci betonu tworz c sztywn  lub elastyczn  sklein . 
Wentyl iniekcyjny - urz dzenie umo liwiaj ce wprowadzenie kompozycji iniekcyjnej pod ci nieniem do rysy lub 
p kni cia w betonie. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
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  Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
2.1. Stosowane materia y 

2.1.1. Materia y do naprawy elementów ceglanych poprzez wykonanie iniekcji 

- kotwy stalowe iniekcyjne – pr ty stalowe, ebrowane o rednicy Ø25 mm, ze stali BSt500S, ocynkowane (grubo   
  pow oki cynkowej min. 5 m), 
- zaprawa iniekcyjna – materia  posiadaj cy aktualne wiadectwo jako ci – przeznaczona do wykonywania iniekcji  
  w elementach murów ceglanych (w szczególno ci zaczyn cementowy do kotwienia i iniekcji), 
- komplet materia ów do wykonania iniekcji – pakery, przewody i inne, 
- elementy kotwi ce – blachy stalowe 16x150x150 mm ze strzemionami Ø6 mm, 
- zaprawa niskoskurczowa, wytrzyma o  na ciskanie min. 30 MPa – aktualne wiadectwo jako ci, 
- ceg a pe na do zamurowanie otworów – typ P, wytrzyma o  na ciskanie 15 MPa, 
 
2.1.2. Materia y do wykonania opasek wzmacniaj cych 

- ceowniki stalowe C300, stal (18G2), zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie (grubo  pow oki  
  cynkowej min. 5 m), 
- kotwy spr aj ce – pr ty Ø25 mm, (900/1100 MPa), nagwintowane na ko cach lub ca kowicie, 
- nakr tki na kotwy spr aj ce, 
- zaprawa niskoskurczowa jak w pkt. 2.1.1, 
- zbrojenie mi kkie wg SST M-12.01.03 „Zbrojenie betonu”, 
- oblicówka ceglana, 
 
2.1.3. Materia y do wykonania naprawy ubytków ceglanych 

- kotwy stalowe z pr tów Ø8 mm, ocynkowane, wg SST M-12.01.03 „Zbrojenie betonu”, 
- ceg a pe na do zamurowania otworów wg pkt. 2.1.1., 
- zaprawa cementowo-wapienna z dodatkiem bia ego cementu, 
 
2.1.4. Materia y do wykonania pow oki ochronnej powierzchni ceglanych 

 
Nale y zastosowa  materia   gwarantuj cy uzyskanie nast puj cych parametrów: 

-   redukcj  nasi kliwo ci powierzchniowej ceg y, 
-   redukcj  wch aniania substancji szkodliwych, 
-   zwi kszenie odporno ci na mróz i mg  soln , 
-   zapewnienie dyfuzji pary wodnej (oddychanie betonu). 
 Nale y zastosowa  materia  posiadaj cy odpowiednie wiadectwo jako ci (wa n  Aprobat  Techniczn  
wydana przez IBDiM). 
 
2.1.5. Materia y do wykonania uzupe nienia ubytków – zaprawy konserwatorskie 

Nale y zastosowa  zestaw materia ów do napraw konserwatorskich powierzchni ceglanych posiadaj cy 
odpowiednie wiadectwo jako ci. Zastosowanie danego zestawu materia ów do wype nienia ubytków na 
powierzchniach ceglanych oraz uzupe nienia spoin musi gwarantowa  odpowiedni  jako  robót. W tym celu 
zastosowa  nale y specjalnie do tego przeznaczone produkty.  
 
2.1.6. Materia y do wykonania izolacji cz ci odziemnych 

Do wykonnia izolacji zastosowa  nale y materia  bitumiczny przeznaczony do izolowania powierzchni 
murów ceglanych i betonowych. Materia  musi posiada  aktualne wiadectwo jako ci. 
 

Ze wzgl du na charakter robót oraz fakt i  podlegaj  one nadzorowi ze strony Wojewódzkiego 
Konserwatora  Zabytków  ostateczn  decyzje o dopuszczeniu do zastosowania danego zestawu materia ów 
podejmie Inspektor Nadzoru. 
 
3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Sprz t 

Do wykonania poszczególnych robót nale y zastosowa  specjalistyczny sprz t jaki niezb dny jest do 
wykonania przedmiotowego zakresu robót i którego zastosowanie wynika bezpo rednio zastosowanej technologii 
robót, okre lonej w wymaganiach i kartach technicznych materia ów przewidzianych do zastosowania. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano SST D-M.00.00.00 Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materia ów 

Transport poszczególnych materia ów dowolnymi rodkami transportu gwarantuj cymi ich nieuszkodzenie. 
Przy transporcie materia ów nale y uwzgl dni  wymagania zawarte w kartach technicznych poszczególnych 
produktów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca zobowi zany jest przed przyst pieniem do robot do sporz dzenia szczegó owej inwentaryzacji 

rys wyst puj cych na danym obiekcie oraz sporz dzenia szczegó owego planu rys ze wskazaniem rys 
podlegaj cych iniekcji. Plan ten wymaga akceptacji przez In yniera i stanowi  b dzie podstaw  do 
powykonawczego obmiaru robót. 

Przed rozpocz cie robót nale y odpowiednio zabezpieczy  korpusy filrów poprzez wykonanie 
tymczasowej konstrukcji zabezpieczaj cej. 

 
5.2. Naprawa uków ceglanych i korpusów filarów – kotwy iniekcyjne 

Roboty mo na rozpocz  po przedstawieniu Projektantowi do zatwierdzenia szczegó owego projektu 
technologicznego prowadzenia robót. 

Otwory na kotwy i ci gi wykona  przy pomocy odpowiedniego sprz tu, umo liwiaj cego prowadzenie robót 
na rusztowaniach. Poszczególne otwory wykonywa  w ci le okre lonej kolejno ci, niektóre otwory mo na 
wykona  dopiero po wykonaniu i zainiektowaniu otworów s siednich. 

Niezw ocznie po wykonaniu otworu nale y go wype ni  kotw  i wykona  iniekcj .  
Po osadzeniu kotew i ci gów oraz ich zainiektowaniu, nale y odczeka  a  zaprawa iniekcyjna osi gnie 

odpowiedni  wytrzyma o . 
W nast pnym etapie mo na przyst pi  do wykucia w cianach gniazd dla osadzenia stalowych elementów 

kotwi cych. Elementy te nale y zamocowa  przy pomocy nakr tek (dokr ca  z odpowiedni  si ). Na dokr cone 
elementy zaaplikowa  nale y zapraw  niskoskurczow , na której zamocowane zostan  elementy cegie  
wype niaj ce wn k . 

Wykonawca obowi zany jest prowadzi  na bie co dokumentacj  prac iniekcyjnych. 
W dokumentacji tej, dla ka dej rysy lub p kni cia powinny by  podane informacje dotycz ce: 

- ruchu drogowego na obiekcie w trakcie prowadzenia robot iniekcyjnych, 
- stanu pogody, 
- ci nienia pocz tkowego i ko cowego wt aczanej kompozycji, 
- obj to ci wt oczonej kompozycji iniekcyjnej, 
- trudno ci w trakcie prowadzenia prac iniekcyjnych. 

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowa , pomostów roboczych i innych urz dze  
pomocniczych niezb dnych do prowadzenia prac iniekcyjnych, nale y do Wykonawcy. 

 Otwory do osadzenia wentyli iniekcyjnych powinny by  dok adnie odpylone przy pomocy odkurzacza 
przemys owego. Usuwanie py u z otworów strumieniem spr onego powietrza jest niedopuszczalne. 

Prace iniekcyjne powinny by  prowadzone przy temperaturze otoczenia i konstrukcji naprawianego 
elementu nie ni szej ni  +10oC i nie wy szej ni  +25oC. 

W porze deszczowej Wykonawca obowi zany jest zabezpieczy  miejsce prowadzonych prac iniekcyjnych 
prowizorycznym zadaszeniem. 

W przypadku, gdy obj to  wt oczonej do wentyla kompozycji iniekcyjnej znacznie przekroczy 
przewidywana wielko , a z s siednich wentyli otwartych nie b dzie wycieka  kompozycja, Wykonawca 
obowi zany jest niezw ocznie zawiadomi  o tym fakcie In yniera, który podejmie decyzj , co do dalszego 
prowadzenia iniekcji. 
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 Po zako czeniu robót iniekcyjnych, wentyle powinny by  usuni te z konstrukcji, a pozosta e po nich 
otwory nale y wype ni . 

Na danie In yniera Wykonawca obowi zany jest usun  warstw  masy uszczelniaj cej powierzchniowo 
rysy lub p kni cia. 

Sposób prowadzenia robót iniekcyjnych nie mo e powodowa  ska enia rodowiska. Wszelkie odpady 
kompozycji iniekcyjnej lub jej sk adników oraz pop uczyny pozosta e po myciu sprz tu, Wykonawca obowi zany 
jest usun  z terenu robót i podda  utylizacji.  
 Technologi  iniekcji nale y przed przyst pieniem do robót szczegó owo uzgodni  i dostosowa  do 
wymaga  zawartych w kartach materia owych zastosowanych materia ów danego producenta.     

 
5.3. Naprawa korpusów filarów – opaski 

Roboty mo na rozpocz  po przedstawieniu Projektantowi do zatwierdzenia szczegó owego projektu 
technologicznego prowadzenia robót. 

Otwory na kotwy spr aj ce wykona  zgodnie z uwagami podanymi w pkt. 5.2. 
Otwory dla osadzenia ceowników wykona  z pomoc  sprz tu który nie uszkodzi pozosta ej konstrukcji 

wiaduktu. Niezw ocznie po wykonaniu otworów ich ciany pionowe nale y wyrówna  zapraw  niskoskurczow  i 
zamocowa  ceowniki. Po uzyskaniu wytrzyma o ci przez zapraw  nale y w o y  kotwy spr aj ce i dokr ci  
odopowiedni  si . Nale y zwróci  uwag  na otwory w stalowych ceownikach dla kotew spr aj cych – zaleca si  
ich wykonanie po wykonaniu otworów dla kotew i dok adnym dopasowaniu ich po o enia w ceownikach. 

Po zamontowaniu kotew nale y we wn kach zamontowa  zbrojenie i ca e wn ki wype ni  zapraw  (lub 
betonem). Powierzchnie betonowe pasek wzmacniaj cych nale y oblicowa  za pomoc  p ytek ceglanych 
mocowanych na zaprawie o odpowiedniej wytrzyma o ci. 

Roboty nale y skoordynowa  z robotami zwi zanymi ze wzmocnieniem korpusów filarów za pomoc  kotew 
iniekcyjnych. 
 

5.4. Naprawa ubytków ceglanych – korpus filara 

Napraw  prowadzi  zgodnie zaleceniami poddanymi w dokumentacji. Do robót przyst pi  momencie kiedy 
wzmocnione b d  inne elementy konstrukcyjne i wykonanie robót nie b dzie stwarza o zagro enia. 

Poszczególne elementy ceglane mocowa  na zaprawie warstwami o odpowiedniej grubo ci 
z zastosowaniem wcze niej osadzonych kotew. 

 
5.5. Wykonanie pow oki ochronnej powierzchni ceglanych 

Nale y przestrzega  temperatur pod o a, otoczenia i materia ów podanych w kartach technologicznych 
gotowych wyrobów. Nie wolno wykonywa  robót w czasie deszczu i przy intensywnym nas onecznieniu. 

W zakres przygotowania pod o a wchodz  nast puj ce prace: 
- usuni cie powierzchniowych zanieczyszcze . 
- usuni cie szkodliwych substancji mog cych mie  wp yw na po czenie nak adanych materia ów i zmniejszaj cych 
przyczepno , 
- oczyszczenie powierzchni ceglanych metod  JOS. 

Zakres robót uzale niony jest od wymaga  zawartych w kartach technicznych zastosowanego produktu. 
Bezpo rednio przed nanoszeniem pow oki hydrofobizuj cej, zaprawa konserwatorskich, spoin oraz 

impregnatów nale y usun  przy pomocy odkurzacza przemys owego lu ne frakcje i py y. Temperatura pod o a 
i materia u w czasie obróbki, okre lona w kartach informacyjnych, winna by  ci le przestrzegana. Wykonanie 
robót powinno odbywa  si  zgodnie z procesem technologicznym przewidzianym przez producenta. Obróbka 
preparatów nast puje w zale no ci od sposobu nanoszenia w jednym lub wielu cyklach roboczych za pomoc  
natrysku, wzgl dnie szczotki i p dzla. Ka d  nast pn  warstw  preparatu nanosi si  po wystarczaj cym zwi zaniu 
poprzedniej warstwy do tego stopnia by nie uleg a ona uszkodzeniu. Ilo  wykonanych warstw zale y od wybranego 
materia u. Nale y dostosowa  si  do wymogów producenta, pod warunkiem, e efekt ko cowy b dzie odpowiada  
warunkom trwa o ci i estetyki.  

 
5.6. Naprawa ubytków na elewacji 

Wszystkie ubytki cegie  nale y uzupe ni . Ka dy ubytek nale y rozpatrywa  indywidualnie, dopasowuj c 
do niego kszta t ceg y wypelniaj cej. Roboty prowadzi  nale y r cznie i w odpowiedniej kolejno ci. 
 
5.7. Izolacja cz ci odziemnych 
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Izolacj  wykona  zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu. Ze wzgl du na wykonanie izolacji na 

istniej cych elementach nale y odpowiednio przygotowa  pod o e (np. usun  star  pow ok  izolacyjn  lub 
wykona  odpowiednie wyrównanie powierzchni.  
 
5.8. Iniekcja ci nieniowa 

Iniekcj  ci nieniow  elementów ceglanych wykona  pod dokonaniu dok adnej inwentaryzacji sp ka . 
Nale y równie  opacowa  szczegó owy projekt prowadzenia prac obejmuj cy swoim zakresm rozmieszczenie 
pakerów inkecyjnych i sposób prowadzenia iniekcji. 

Iniekcj  wykonywa  zodnie z zaleceniami producenta materia ów iniektuj cych oraz przy pomocy 
odpowiednio dobranego sprz tu. 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólna” 
W czasie budowy wykonawca powinien prowadzi  systematyczne badania kontrolne i dostarcza  wyniki 

tych bada  In ynierowi. In ynier mo e pobra  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od wykonawcy 
na swój koszt. Je eli wyniki niezale nych bada  wyka , e badania wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier 
mo e poleci  wykonawcy lub niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada  
albo mo e opiera  si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z niniejsz  
specyfikacj . Ca kowite koszty takich powtórnych bada  zostan  poniesione przez wykonawc . 

Kontrola jako ci obejmuje: 
 badania przydatno ci materia ów, 
 kontrol  wytwarzania materia ów, 
 kontrol  wykonywania robót. 

 
6.2. Badania kontrolne przed przyst pieniem do robót 

Przed przyst pieniem do robót wykonawca zobowi zany jest przedstawi  In ynierowi do akceptacji 
aktualne wiadectwa bada  materia ów podstawowych, wykonywanych w ramach nadzoru wewn trznego przez 
producenta (atesty materia ów). Ponadto wykonawca zobowi zany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty 
przydatno ci do stosowania, stanu opakowa  oraz w a ciwego przechowywania materia ów. Za wbudowane 
materia y oraz badanie ich przydatno ci odpowiada Wykonawca.  
 
6.3. Kontrola wykonanej pow oki ochronnej 

Jako  wykonanych robót ocenia In ynier po sprawdzeniu wygl du i na podstawie przedstawionych przez 
Kierownika dzienników wykonania robót. 

Powierzchnie zabezpieczone nie powinny wykazywa  zacieków, przebarwie  i innych wad. Pow oka 
podlega ocenie wizualnej pod wzgl dem estetyki wykonania: po ysku, barwy, zamkni cia powierzchni. 

Zakres kontroli jako ci sprawdzany za pomoc  bada  laboratoryjnych: 
a) sprawdzenie grubo ci warstw pow oki wg warto ci minimalnej i maksymalnej podanej w wiadectwie. 
(Okre lenie grubo ci wykonanej pow oki metod  po redni , na podstawie zu ycia materia ów stosowanych do 
wykonania w a ciwej pow oki). 
b)  pomiar przyczepno ci pow oki do pod o a (wytrzyma o  na odrywanie). Nale y wykona  jedno oznaczenie na 
ka de 25m2 na o onej warstwy, przy czym minimalna liczba oznacze  wynosi 5 dla ka dego elementu 
konstrukcyjnego. Lokalizacj  wyznacza In ynier. 

Zakres bada  kontrolnych ustala In ynier. W szczególno ci mo e on uzna  za wystarczaj ce raporty 
z bada  wykonywanych przez Wykonawc . 
 
6.4. Kontrola wykonania uzupe nienia ubytków  

Kontroli podlega: 
a) sprawdzenie prawid owo ci u o enia i wi zania cegie  w murze - przez ogl dziny, 
b) sprawdzenie grubo ci muru - dopuszczalna odchy ka w grubo ci  20 mm, 
c) sprawdzenie grubo ci spoin - dopuszczalne odchy ki dla: 
 - spoin pionowych: grubo  12 mm, odchy ka + 8 mm lub - 4 mm, 
 - spoin poziomych: grubo  10 mm, odchy ka + 10 mm lub - 5 mm, 
d) sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi muru: 
 zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: nie wi cej ni  15 mm/m, 
 odchylenie kraw dzi od linii prostej: nie wi cej ni  6 mm/m i najwy ej dwa odchylenia na 2 m, 
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 odchylenia powierzchni i kraw dzi od kierunku pionowego:  nie wi cej ni  6 mm/m i 40 mm na ca ej wysoko ci, 
 odchylenie górnych powierzchni ka dej warstwy kamieni od kierunku poziomego (je li mur ma podzia  na 

warstwy): nie wi cej ni  3 mm/m i nie wi cej ni  30 mm na ca ej d ugo ci. 
 
6.5. Kontrola wykonania iniekcji 

Przed przyst pieniem do wt aczania kompozycji iniekcyjnej do rysy lub p kni cia, Wykonawca 
obowi zany jest dokona  kontroli dro no ci szczeliny pomi dzy s siednimi wentylami przy u yciu spr onego 
powietrza  o  ci nieniu  nie  mniejszym  ni  0,6  MPa.  W  przypadku  stwierdzenia  braku  dro no ci,  Wykonawca  
powinien zainstalowa  dodatkowy wentyl. 

Podstaw  oceny jako ci wykonanych prac iniekcyjnych s  dane zawarte w dokumentacji prac iniekcyjnych 
oraz wizualne sprawdzenie wype nienia rys lub p kni  kompozycj  po usuni ciu masy powierzchniowego 
uszczelnienia rys. 

W przypadku stwierdzenia nieprawid owo ci przebiegu prac iniekcyjnych jak: 
- zbyt ma a w stosunku do przewidywanej wielko ci obj to  kompozycji iniekcyjnej wt oczonej do wentyla, 
- widoczne po zdj ciu masy powierzchniowego uszczelnienia odcinki rys lub p kni  niewype nione kompozycj , 
- nie pojawienie si  kompozycji w s siednim, otwartym wentylu, 
- nieprzewidziana przerwa w iniektowaniu rysy lub p kni cia, 
- zbyt niska temperatura powietrza lub konstrukcji w czasie prowadzenia prac iniekcyjnych, 
- zbyt niskie ci nienie ko cowe wt aczanej kompozycji, 
- inne czynniki maj ce wp yw na jako  wykonanych prac iniekcyjnych, 

In ynier mo e za da  od Wykonawcy dokonania na koszt w asny odwiertów kontrolnych we wskazanym 
przez In yniera miejscach, przy u yciu wiert a koronkowego o rednicy nie mniejszej ni  60 mm i pobranie próbek 
betonu o d ugo ci okre lonej przez In yniera. O jako ci prac iniekcyjnych w takim przypadku decyduje stopie  
wype nienia kompozycji rysy lub p kni cia w wyci tej próbce oraz posta  zniszczenia tej próbki przy ciskaniu. 
 
6.5. Kontrola wykonania wzmocnienia kotwami iniekcyjnymi 

Nale y skontrolowa : 
- rozmieszczenie poszczególnych otworów dla kotew, odchylenie nie wi ksze ni  5 cm, 
- prawid owo  osadzenie kotew w otworach, 
- prawid owo  wykonanych zakotwie  i wype nienia otworów, 
 
6.6. Kontrola wykonania opasek 

Nale y skontrolowa : 
- lokalizacj  wn k, 
- rozmieszczenie otworów dla kotew spr aj cych, odchylenie nie wi ksze ni  2 cm, 
- prawid owo  osadzenia kotew i ceowników, 
- prawid owo  wykonanych zakotwie  i wype nie  otworów, 
- prawid owo  wykonanej oblicówki. 
 
6.7. Kontrola wykonania izolacji bitumicznej 

Nale y sprawdzi  przygotowanie pod o a, grubo  pow oki izolacyjnej (min. wymagana przez producenta), 
prawid owo  aplikacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarow  jest: 
- cm (centymetr) – wykonanego otworu w murze ceglanym, 
- m (metr) – zamontowanej kotwy iniekcyjnej, 
-  m2 (metr kwadratowy) – wype nionych wn k, uzupe nionych ubytków, wykonanej pow okim ochronnej, napraw 
konserwatorskich, wykonania nowych spoin na powierzchniach kamiennych, wykonanej izolacji, 
- m3 (metr sze cienny) – rozebranego muru i jego odtworzenia z ceg y, uzupe nienia ubytków z ceg y, 
- szt. (1 sztuka) – osadzonej kotwy, elementu kotwi cego, 
- 1 Mg (tona) – wbudowanej stali i elementów stalowych, konstrukcyjnych, 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje si  za wykonanie zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymaga  wg pkt. 6 da y wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne zasady dotycz ce podstaw p atno ci podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

 Cena jednostkowa obejmuje: 
1) Dla naprawy uków ceglanych i korpusów filarów – kotwy iniekcyjne: 

- zakup i dostarczenie wszystkich materia ów, 
- wykonanie otworów, 
- osadzenie kotew, 
- wykonanie iniekcji, 
- rozkucie otworów, 
- osadzenie elementów kotwi cych, 
- wype nienie wn k zapraw , 
- uzupe nienie ubytków, 
- wykonania bada , 
- uporz dkowanie terenu robót, 

2) Dla wykonania naprawy korpusów filarów - opaski: 
- zakup i dostarczenie wszystkich materia ów, 
- wykonanie otworów, 
- monta  elementów stalowych, 
- monta  kotew spr aj cych, 
- monta  zbrojenia, 
- wype nienie wn k, 
- wykonanie oblicówki, 
- wykonanie bada ,  
- uporz dkowanie terenu robót, 

3) Dla wykonania naprawy ubytków ceglanych: 
- wykonanie inwentaryzacji ubytków, 
- monta  kotew, 
- uzupe nienie ubytków, 
- wykonanie bada , 
- uporz dkowanie terenu robót, 

4) Dla wykonania pow oki ochronnej: 
- zakup i dostarczenie wszystkich materia ów, 
-  przygotowanie pod o a, 
- wykonanie zakresu robót okre lonego w technologii aplikacji materia ów danego producenta, 
- wykonanie uzupe nienia brakuj cych spoin na powierzchniach kamiennych, 
- wykonanie niezb dnych bada , 
- oczyszczenie miejsca pracy, 

2)   Dla wykonania naprawy ubytków elewacji: 
 - zakup dostarczenie niezb dnych materia ów, 
 - wykonanie robót rozbiórkowych, 
 - przygotowanie powierzchni, 
 - uzupe nienie ubytków, 
 - wykonanie niezb dnych bada , 
 - uporz dkowanie terenu robót, 
3)   Dla wykonania iniekcji ci nieniowej: 
       - zakup i dostarczenie niezb dnych materia ów, 
       - wykonanie szczegó owej inwentaryzacji uszkodze , 
       - opracowanie projektu technologicznego wykonania iniekcji, 
       - wykoanie i rozbiórka niezb dnych rusztowa , 
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     - wykonanie iniekcji, 
     - wykonanie bada , 
     - uporz dkowanie terenu robót, 
4)   Dla wykonania izoalcji  
 - zakup i dostarczenie niezb dnych materia ów, 
 - przygotowanie powierzchni, 
 - wykonanie izolacji, 
 - wykonanie niezb dnych bada , 
 - uporz dkowanie terenu robót, 
 Do ceny jednostkowej doliczy  nale y równie  koszt wykonania i demonta u rusztowa , konstrukcji 
wsporczych i zabezpieczaj cych, których budowa jest niezb dna do wykonania robót oraz koszt pracowania 
projektów wykonawczych, których wykaz zawieraj  niniejsze SST. 
 
 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

 PN-B-01080 Kamie  dla budownictwa i drogownictwa. Podzia  i zastosowanie wed ug w asno ci 
fizyczno-mechanicznych 

 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia 
 PN-B-03010 ciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
 PN-B-04101 Materia y kamienne. Oznaczenie nasi kliwo ci wod  

 
 PN-B-04102 Materia y kamienne. Oznaczenie mrozoodporno ci metod  bezpo redni . 
 PN-B-04110 Materia y kamienne. Oznaczenie wytrzyma o ci na ciskanie. 
 PN-B-04111 Materia y kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy Boehmego. 
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e 
 BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i elbetowe. 

Zasady diagnostyki konstrukcji. 
 PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i elbetowe. 
 PN-92/B-01814 

 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i elbetowe. 
Metoda badania przyczepno ci pow ok ochronnych. 

 PN-B-19701 Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci. 
 PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zaprawa budowlanych. 
 PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 


