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M.18.01.01 Dylatacje bitumiczne 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Naprawa wiaduktu 
drogowego w ciągu ul. Wantuły w Radlinie. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1.  
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem 
dylatacji szczelnej bitumicznej na styku płyt ustroju niosącego wiaduktu w obszarze chodników.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia stosowane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Szczelne przekrycie dylatacyjne – przekrycie szczeliny dylatacyjnej nie powodujące przerwy w ciągłości 
jezdni i chodnika 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z poleceniami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.  
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia: 45221119-9 Renowacja mostów  
 
2. Materiały  
Inspektor nadzoru dokona wyboru materiału spośród przedstawionych przez Wykonawcę propozycji. 
Producent elementów dylatacji gwarantuje odpowiednie charakterystyki poszczególnych materiałów i 
produktów wchodzących w skład uszczelnienia dylatacyjnego. 
2.1. Dylatacja bitumiczna  
Jest to spoina bitumiczna, stanowiąca szczelne uciąglenie nawierzchni jezdni i chodnika w obrębie 
szczeliny dylatacyjnej. Dylatacja bitumiczna składa się z wkładki uszczelniającej,  zapewniającej przesuw, 
oraz wypełnienia. Wypełnienie stanowi mieszanka lepiszcza bitumicznego zmodyfikowanego przy użyciu 
polimerów z ew. dodatkiem mineralnych substancji wypełniających  
2.2. Skład zestawu materiałów przykrycia dylatacyjnego  
2.2.1. Wałek podpierający (kord) 
Polietylenowy bądź neoprenowy sznur/wałek dylatacyjny stanowiący w szczelinie podparcie dla zalewy 
bitumicznej. W przypadku stosowania zalew bitumicznych na gorąco wałek powinien posiadać odporność 
na temperaturę do 200oC.  
2.2.2. Masa zalewowa  



Do wykonania wypełnienia szczeliny dylatacyjnej należy stosować masę zalewową firmową (właściwą dla 
wybranej technologii).  
Wymagania dla masy zalewowej:  
- ciągliwość w temp. 100C powyżej 50 cm wg PN-C-04132, 
- temp. mięknienia wg metody "Pierścień i kula" wg PN-C-04021 powyżej 600C  
- penetracja w temperaturze:  00C: 25-30,  

40C: 28-32,  
250C: 60-80,  
500C: 120-130  

- gęstość masy wg PN-C-04004: 1,030÷1,080 g/cm3 
2.2.5. Środek gruntujący  
Spoiwo zwiększające przyczepność materiałów do powierzchni szczeliny. 
  
3. Sprzęt  
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom PZJ opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. Są to:  
− piła do cięcia betonu i młotki pneumatyczne  
− sprężarka i piaskarka,  
− kotły dostosowane do ogrzewania masy bitumicznej i kruszywa do wymaganej temperatury,  
− szczotki, ręczne ubijaki, zalewarki i konewki. 
 
4. Transport  
4.1. Transport materiałów  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do asortymentu 
przewożonych materiałów. Materiały należy rozmieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.  
 
5. Wykonanie robót  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz 
Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.  
5.1. Wykonanie szczelnej dylatacji bitumicznej  
Roboty przy wykonaniu szczelnej dylatacji bitumicznej obejmują:  
− rozbiórkę istniejącego uszczelnienia szczeliny  
− przycięcie krawędzi i oczyszczenie sprężonym powietrzem (m.in. oczyszczenie z pyłów, wilgoci i luźnych 
frakcji) 
− naprawianie ewentualnych uszkodzeń krawędzi szczeliny zaprawami do naprawy betonu posiadającymi 
Aprobatę Techniczną 
− ułożenie gąbczastej wkładki  
− przygotowanie materiałów (masa zalewowa)  
− wykonanie wypełnienia z ewentualnym przesypaniem drobnym kruszywem  
5.2. Warunki atmosferyczne.  
Wypełnienie bitumiczne można wykonywać przy temp. otoczenia 100C w dni bezdeszczowe. Dopuszczalne 
jest wykonywanie wypełnień w temp. do -50C pod warunkiem starannego wygrzania szczeliny 
dylatacyjnej, utrzymywaniu temp. masy oraz przy osłonięciu miejsca robót namiotami brezentowymi.  
 
6. Wymagania wykonawcze  
Dylatacje powinny być wykonane zgodnie z:  
− rozwiązaniami materiałowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi przez producentów. 
 
7. Obmiar Robót  



7.1. Jednostki obmiarowe:  
- jednostką obmiaru jest 1 m (metr) zdemontowanego uszczelnienia na chodnikach,  
- jednostką obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego uszczelnienia szwu dylatacji na chodnikach 
 
8. Odbiór Robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt.6 dały wyniki pozytywne. Wykonawca winien 
udzielić 5-letniej gwarancji na wykonane uszczelnienia dylatacyjne. Szczeliny powinny być szczelne (próba 
wodna przez obfite zlewanie wodą). Odbiorowi podlega wyrównana szczelina oraz przygotowanie 
powierzchni stykowych.  
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne 
z poleceniami Inspektora Nadzoru i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.  
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa obejmuje:  
– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości; 
– wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy;  
– zakup materiałów i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji;  
– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót;  
– usunięcie istniejącego uszczelnienia;  
– przygotowanie koryta;  
– umieszczenie wkładki elastycznej i wykonanie uszczelnienia masą zalewową;  
– wykonanie badań laboratoryjnych i kontrolnych.  
– oczyszczenie terenu Robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas 
drogowy,  
 
Cena jednostkowa obejmuje odpady i ubytki materiałów.  
 
10. Przepisy związane  
PN-B-11112   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  
PN-C-04132   Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów  
PN-C-04021   Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury mięknienia asfaltów metodą "Pierścień i kula"  
PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów  
PN-C-04004 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczanie gęstości.  
 

M-20.20.15a Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu CC, PC, PCC. 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Naprawa wiaduktu 
drogowego w ciągu ul. Wantuły w Radlinie. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest materiałem pomocniczym do opracowania  dokumentów przetargowych 
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót na drogowych  obiektach inżynierskich. 
1.3. Zakres robót objętych ST 



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania napraw konstrukcji 
betonowych i żelbetowych lub ich elementów z zastosowaniem zapraw hydraulicznych (CC), zapraw 
polimerowo-cementowych (PCC) oraz zapraw polimerowych (PC).   
Niniejsza specyfikacja dotyczy napraw uszkodzeń betonu, które mają charakter uszkodzeń 
powierzchniowych, tj. sięgających miejscowo na głębokość do 10 cm, za pomocą zapraw naprawczych.  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Naprawa – przywrócenie budowli lub jej części do akceptowalnego stanu poprzez odnowienie, 
wymianę lub reperację zużytych lub zdegradowanych części. 
1.4.2. Wyroby i systemy do napraw niekonstrukcyjnych – wyroby i systemy stosowane do napraw 
powierzchniowych, przywracające właściwy kształt lub estetyczny wygląd konstrukcji. 
1.4.3. Wyroby i systemy do napraw konstrukcyjnych – wyroby i systemy stosowane do napraw konstrukcji 
betonowych, zastępujące uszkodzony beton i przywracające ciągłość i trwałość konstrukcji. 
1.4.4. Wyroby i systemy do łączenia konstrukcyjnego – wyroby i systemy stosowane w celu zapewnienia 
trwałej konstrukcyjnej przyczepności między betonem a dodatkowo stosowanym materiałem. 
1.4.5. Wyroby i systemy do ochrony zbrojenia – wyroby i systemy nanoszone na niezabezpieczone 
zbrojenie w celu zapewnienia ochrony przed korozją. 
1.4.6. Spoiwo hydrauliczne (H) – materiał nieorganiczny, który reagując z wodą, ulega hydratacji, tworząc 
ciało stałe.  
1.4.7. Spoiwo polimerowe (P) – spoiwo (np. żywica syntetyczna) składające się zasadniczo z dwóch 
komponentów, reaktywnego polimeru oraz utwardzacza lub katalizatora, utwardzające się w 
temperaturze otoczenia. Para wodna z otoczenia może w niektórych systemach działać jako 
utwardzacz/katalizator. Typowymi spoiwami polimerowymi są np.: 
– epoksydy, 
– nienasycone poliestry, 
– akryle ulegające sieciowaniu, 
– jedno- lub dwuskładnikowe poliuretany. 
1.4.8. Zaprawy i betony hydrauliczne (CC) – zaprawy i betony wykonane przez zmieszanie spoiwa 
hydraulicznego z frakcjonowanym kruszywem, mogące zawierać domieszki i dodatki, które po zmieszaniu 
z wodą twardnieją, w wyniku reakcji hydratacji. 
1.4.9. Zaprawy lub betony polimerowo-cementowe (PCC) – zaprawy lub betony hydrauliczne 
modyfikowane przez dodanie polimeru w ilości odpowiedniej do nadania specyficznych właściwości. 
Stosowane polimery obejmują m.in.: 
– żywice akrylowe, metakrylowe lub modyfikowane akrylowe w postaci proszków redyspergowalnych lub 
dyspersji wodnych, 
– polimery, kopolimery i terpolimery winylowe w postaci proszków redyspergowalnych lub dyspersji 
wodnych, 
– naturalne lateksy kauczukowe, 
– epoksydy. 
1.4.10. Zaprawy i betony polimerowe (PC) – mieszanki spoiw polimerowych i frakcjonowanych kruszyw, 
utwardzające się w wyniku reakcji polimeryzacji. 
1.4.11. Zaprawa lub beton natryskowy – zaprawa lub beton nakładane pod ciśnieniem z użyciem dyszy, 
do której są doprowadzane przewodami (rurami). 
1.4.12. Metoda mokra – sposób nakładania natryskowego – zarobiona wodą zaprawa dostarczana jest 
przy pomocy pompy do dyszy, skąd pneumatycznie jest natryskiwana na podłoże. 
1.4.13. Metoda sucha – sposób nakładania natryskowego – polega na osobnym doprowadzeniu do dyszy 
suchej zaprawy oraz wody, zatem połączenie się tych składników następuje w samej dyszy oraz na odcinku 
od dyszy do podłoża. 
1.4.14. Mokre na mokre – nakładanie betonu lub zaprawy na powierzchnię podobnego materiału, który 
nie jest utwardzony. 



1.4.15. Warstwa sczepna – składnik systemu naprawczego stosowany, aby poprawić przyczepność zapraw 
naprawczych do podłoża betonowego, w celu osiągnięcia stałego połączenia, odpornego w czasie 
użytkowania na wilgoć, silnie alkaliczne środowisko i inne obciążenia. 
1.4.16. Łączenie konstrukcyjne – układanie mieszanki betonowej lub zaprawy naprawczej z 
wykorzystaniem złącza adhezyjnego w wyniku czego powstały układ tworzy część konstrukcji i powinien 
działać jednolicie. 
1.4.17. Punkt rosy – temperatura, przy której powietrze o określonej zawartości pary wodnej osiągnie stan 
nasycenia. 
1.4.18. Oczyszczanie strumieniowe – usuwanie materiału podłoża betonowego do maksymalnej 
głębokości 2 mm. 
1.4.19. Oczyszczanie strumieniowo-ścierne – oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkiem materiału 
ściernego. 
1.4.20. Oczyszczanie strumieniem wody – oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z 
dodatkiem lub bez dodatku materiału ściernego. 
1.4.21. Usuwanie mechaniczne – usuwanie podłoża przez młotkowanie lub ścieranie. 
1.4.22. Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne – usuwanie betonu do wybranej głębokości z 
użyciem wody pod wysokim ciśnieniem. 
1.4.23. Wilgotność względna powietrza – stosunek ciśnienia cząstkowego pary zawartej w powietrzu do 
ciśnienia pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i ciśnieniu powietrza. 
1.4.24. Powłoki pasywne – powłoki, które zawierają elektrochemiczne aktywne pigmenty, mogące działać 
jako inhibitory lub mogące zapewnić lokalną ochronę katodową. 
1.4.25. Powłoki odcinające – powłoki izolujące zbrojenie od wody porowej zawartej w otaczającej matrycy 
cementowej. 
1.4.26. Czas otwarty – maksymalny przedział czasu między zakończeniem mieszania materiału do 
wykonania warstwy sczepnej, a zakończeniem łączenia, w którym możliwe jest osiągnięcie maksymalnej 
przyczepności. 
1.4.27. Czas urabialności wyrobów do łączenia konstrukcyjnego – czas w którym zarób wymieszanego 
materiału pozostaje urabialny w granicznych warunkach, w których materiał nadaje się do użycia. 
1.4.28. Absorpcja kapilarna – zdolność wyrobu lub systemu naprawczego do pochłaniania wody przy braku 
ciśnienia hydrostatycznego. 
1.4.29. Ograniczony skurcz/pęcznienie - zdolność dostosowania się wyrobu lub systemu naprawczego do 
naprężeń spowodowanych zmianami objętości po związaniu przygotowanym podłożem betonowych. 
1.4.30. Kompatybilność cieplna – zdolność wyrobu lub systemu naprawczego, po związaniu z 
przygotowanym podłożem betonowym, do dostosowywania się do cyklicznych zmian temperatury.   
1.4.31. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.   
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. Materiały 
wchodzące w skład systemu napraw konstrukcji betonowych lub żelbetowych i będące, w myśl Ustawy o 
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., materiałami budowlanymi (Dz. U. nr 92 poz. 881 z 
późn. zm.) [76] wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo  



– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 
produkcji (okresu przydatności do użytkowania).  
 2.2. Ogólne wymagania dla materiałów stosowanych do napraw powierzchni betonowych  
 Materiały do naprawy betonu powinny być dobrane pod kątem kompatybilności betonu 
naprawianego i materiału naprawczego oraz wzajemnej kompatybilności różnych materiałów 
naprawczych. Z tego względu zaleca się stosowanie materiałów naprawczych należących do jednego 
systemu zawierającego, w zależności od zakresu robót,  materiał do wykonania zabezpieczenia 
antykorozyjnego stali zbrojeniowej, warstwę sczepną, zaprawę naprawczą, szpachlówkę itp.   
Do naprawy ubytków za pomocą niskoskurczowych zapraw naprawczych  należy stosować materiały 
konfekcjonowane, tzn. wytwarzane przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt 
do stosowania na obiekcie. W przypadku stosowania płynów zarobowych opartych na koncentratach, 
przygotowanie płynu zarobowego powinno również przebiegać poza obiektem.  
Wszystkie materiały zastosowane do wykonania prac naprawczych  powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).  
2.3. Materiał do ochrony antykorozyjnej zbrojenia   
Jako zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia można stosować powłoki aktywne lub pasywne. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, można stosować materiały spełniające wymagania normy 
PN-EN 1504-7 [20], podane w tablicy 1. 
 
Tablica 1.  Właściwości  środka antykorozyjnego zbrojenia 

Lp. Właściwość Wymaganie Metoda 
badania wg 

1 Ochrona przed 
korozją 

Wymaganie uważa się za spełnione, jeżeli 
zabezpieczone strefy stali są wolne od korozji i 
jeśli rdza sięga <1 mm przy dolnej krawędzi płyty  

PN-EN 15183 
[21] 

2 Temperatura 
zeszklenia*) 

Co najmniej 10°K powyżej maksymalnej 
temperatury użytkowania 

PN-EN 12614 
[23] 

3 Przyczepność 
przy ścinaniu 
(zabezpieczonej 
stali do 
betonu)*) 

Kryterium oceny jest naprężenie przy 
przemieszczeniu o Δ=0,1 mm. Wymaganie uważa 
się za spełnione, jeżeli naprężenie ozna-czane dla 
zabezpieczonych prętów wynosi w każdym 
przypadku co najmniej 80% naprężenia 
oznaczanego dla prętów niezabezpieczonych 

PN-EN 15184 
[24] 

4 Substancje 
niebezpieczne 

Wyroby nie powinny uwalniać substancji nie-
bezpiecznych dla zdrowia, higieny i środowiska 

PN-EN 1504-7 
[20], pkt 5.3 

*) O konieczności spełnienia wymagania decyduje dokumentacja projektowa lub ST.  
2.4. Warstwa sczepna  
2.4.1. Właściwości ogólne 
Jako warstwę sczepną między betonem i zaprawą naprawczą można stosować materiał o właściwościach 
zgodnych z PN-EN 1504-4 [25], podanych w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania dotyczące właściwości użytkowych materiałów klejących do łączenia zaprawy 
i betonu 

Lp. Właściwość 
użytkowa 

Beton 
wzorcowy 
lub 

Metoda 
badania 

Wymagania 



zaprawa 
wzorcowa 

1 Moduł sprężystości 
przy zginaniu*) 

- PN-EN ISO 
178 [30] 

≥2000 N/mm2 

2 Wytrzymałość na 
ściskanie 

- PN-EN 
12190 [19] 

≥30 N/mm2 

3 Wytrzymałość na 
ścinanie 

- PN-EN 
12615 [32] 

≥6  N/mm2 

 
4 

 
Czas otwarty 

PN-EN 
1766 [13] 
MC(0,40)  

PN-EN 
12189 [27] 

 
Wartość deklarowana ±20% 

 
5 Czas urabialności - PN-ISO 9514 

[40] 
Wartość deklarowana 
Czas urabialności zależy od 
ilości zarobu i warunków 
otoczenia i jest on zazwyczaj 
krótszy niż czas przygotowania  

6 Moduł sprężystości 
przy ściskaniu 

- PN-EN 13412 
[29] 

≥2000 N/mm2 

7 Temperatura 
zeszklenia 

- PN-EN 12614 
[23] 

≥40°C 

8 Współczynnik 
rozszerzalności 
cieplnej 

- PN-EN 1770 
[6] 

 
≤100×10-6/°C 

9 Skurcz całkowity 
konstrukcyjnych 
materiałów 
klejących 

- PN-EN 12617-
1[36] 
PN-EN 12617-
3 [37] 

 
≤0,1% 

10 Przydatność zasto-
sowań na powierz-
chniach pionowych 
i sufitach*) 

- PN-EN 1799 
[28] 

Materiał nie powinien spływać 
o więcej niż 1 mm przy 
nałożeniu warstwy grubości 
mniejszej niż 3 mm 

11 Przydatność do 
zastosowań na 
powierzchniach 
poziomych 

- PN-EN 1799 
[28] 

Powierzchnia materiału kleją-
cego po badaniu wyciskania nie 
powinna być mniejsza niż 3000 
mm2 (średnica 60 mm) 

12 Przydatność do 
iniekcji*) 

PN-EN 
1766 [13] 
MC (0,40) 

PN-EN 12618-
2 [22] 

Przy badaniu 
przeprowadzanym na sucho 
zniszczenie powinno nastąpić 
w betonie 

13a Przydatność do 
zastosowania i 
pielęgnacji w 
szczególnych 
warunkach 
środowiskowych*) 

PN-EN 
1766 [13] 
MC(0,40) 

PN-EN 12636 
[38] 

Podczas badania rozciągania 
przy zginaniu próbki betonu 
stwardniałego sklejonego z 
betonem stwardniałym 
powinno nastąpić zniszczenie 
w betonie. Podczas badania 
przyczepności przez odrywanie 
nowego betonu  nałożonego 
na beton stwardniały 



zniszczenie powinno nastąpić 
w betonie 

13b Przydatność do 
zastosowania i 
pielęgnacji w 
szczególnych 
warunkach 
(alternatywna 
metoda badania)*) 

PN-EN 
1766 [13] 
MC(0,40) 
lub C(0,40) 

PN-EN 12615 
[32] 

Podczas badania ścinania 
powinno nastąpić zniszczenie 
w betonie 

 
14a Przyczepność PN-EN 

1766 [13] 
MC(0,40) 

PN-EN 12636 
[38] 

Podczas badania rozciągania 
przy zginaniu próbki betonu 
stwardniałego sklejonego z 
betonem stwardniałym 
powinno nastąpić zniszczenie 
w betonie. Podczas badania 
przyczepności przez odrywanie 
nowego betonu  nałożonego 
na beton stwardniały 
zniszczenie powin-no nastąpić 
w betonie 

14b Przyczepność 
(alternatywna 
metoda badania) 

PN-EN 
1766 [13] 
C(0,40) lub 
MC(0,40) 

PN-EN 12615 
[32] 

Podczas badania ścinania 
powinno nastąpić zniszczenie 
w betonie 

15 Trwałość PN-EN 
1766 [13] 
MC(0,40) 

PN-EN 13733 
[39] 

Obciążenie ścinające przy 
ściskaniu powodujące znisz-
czenie próbki stwardniałego 
betonu sklejonego z betonem 
stwardniałym lub próbki 
nowego betonu nałożonego na 
beton stwardniały poddanej 
cyklom cieplnym lub cieplno-
wilgonościowym, nie powinno 
być mniejsze niż najniższa 
wartość wytrzymałości na 
rozciąganie wykazywanej przez 
beton nałożony lub beton 
podłoża 

16 Substancje 
niebezpieczne 

 PN-EN 1504-4 
[25], pkt.5.4. 

Konstrukcyjne materiały kleją-
ce nie powinny uwalniać 
substancji niebezpiecznych dla 
zdrowia, higieny i środowiska 

*) O konieczności spełnienia wymagania decyduje dokumentacja projektowa lub ST  
2.4.2. Zastosowania specjalne 
W przypadkach, gdy projektant tak zadecyduje, zgodnie z załącznikiem A normy PN-EN 1504-4 [25], 
materiał powinien spełniać warunek odporności na zmęczenie pod obciążeniem dynamicznym wg norm: 

– PN-EN 13894-1[68] – podczas pielęgnacji, 
– PN-EN 13894-2[69] – po utwardzeniu.   



2.5. Stal  
 Stal do naprawy skorodowanego zbrojenia powinna spełniać wymagania podane w OST M-
12.01.00 [2] pkt 2. Klasa i gatunek stali powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
2.6. Zaprawy naprawcze 
2.6.1. Wymagania podstawowe 
 Zastosowana zaprawa powinna mieć przeznaczenie do napraw konstrukcji betonowych i 
żelbetowych, powinna nadawać się do wypełniania nieregularnych rozkuć. 
Materiał naprawczy powinien mieć wytrzymałość na ściskanie zbliżoną do wytrzymałości do 
naprawionego betonu. Niespełnienie tego warunku zwiększa prawdopodobieństwo odspojenia warstwy 
naprawczej od podłoża.  
Producent powinien określić minimalną oraz, jeśli to konieczne, maksymalną grubość warstwy zaprawy 
naprawczej układanej w jednym cyklu roboczym. 
Jeżeli, zgodnie z zaleceniem producenta, stosuje się odziarnienie zaprawy naprawczej, to maksymalne 
uziarnienie kruszywa nie może być większe niż 1/3 planowanej grubości warstwy zaprawy i powinno być 
mniejsze niż 8 mm. 
2.6.2. Wymagania wg PN-EN 1504-3 [60]  
Jeżeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewidują inaczej, można stosować zaprawę, która po 
stwardnieniu spełnia wymagania normy PN-EN 1504-3 [60] podane w tablicach 3a i 3b. 
Tablica 3a. Wymagania i właściwości techniczne wyrobów i systemów do napraw konstrukcyjnych  

Lp. Właściwość użytkowa Metoda badania 
wg 

Wymaganie 
Klasa R4 Klasa R3 

1 Wytrzymałość na ściskanie, MPa PN-EN 12190 
[19] 

≥45 ≥25 

2 Zawartość jonów chlorkowych, % 
- badanie nie dotyczy napraw 
betonu niezbrojonego 

PN-EN 1015-17 
[48] 

≤0,05 ≤0,05 

3 Przyczepność, MPa **) PN-EN 1542 [5] ≥2 ≥1,5 
4 Ograniczony skurcz/pęcznienieb,c 

**) 
PN-EN 12617-4 
[53] 

Przyczepność po bada-
niud,e,  MPa 
≥2 ≥1,5 

5 Odporność na karbonatyzacjęf 
– badanie nie dotyczy napraw 

betonu niezbrojonego, 
– badanie nie jest przydatne, jeśli 

system naprawczy zawiera 
system ochrony 
powierzchniowej o 
potwierdzonej zdolności 
ochrony przed karbonatyzacją 
lub stanowi zaprawę PC 

PN-EN 13295 
[56] 

dk<betonu kontrolnego 
(MC(0,45) wg PN-EN 1766 
[13]) 

 
 
 

6 Moduł sprężystości, GPa - badanie 
jest obligatoryjne przy 
wzmacnianiu konstrukcji przez 
dodanie warstwy zaprawy 

PN-EN 13412 
[29] 

≥20 ≥15 

7 Kompatybilność 
cieplnaf,h *)**) 

Część 1 PN-EN 13687-1 
[49] 

Przyczepność po 50 
cyklach d,e, MPa 



Zamrażanie-
rozmrażanie 

≥2 ≥1,5 

8 Część 2: 
Zraszanie 

PN-EN 13687-2 
[50] 

Przyczepność po 30 
cyklach d,e, MPa 
≥2 ≥1,5 

9 Część4: 
Cykle suszenia 

PN-EN 13687-4 
[51] 

Przyczepność po 30 
cyklach d,e, MPa 
≥2 ≥1,5 

10 Odporność na poślizg *) 
– badanie stosuje się tylko 

dla  obszarów po których 
odbywa się ruch 

PN-EN 13036-4 
[57] 

Klasa I; >40 jednostek 
przy badaniu na mokro, 
Klasa II:>40 jednostek 
przy badaniu na sucho, 
Klasa III:>55 jednostek 
przy badaniu na mokro 

11 Współczynnik rozszerzalności 
cieplnejc *) 

PN-EN 1770 [6] Nie wymagane, jeśli 
przeprowadza się 
badanie 7, 8 lub 9; w 
innym przypadku wartość 
deklarowana 

12 Absorbcja kapilarna*)  
kg×m-2×h-0,5 

PN-EN 13057 
[58] 

≤0,05 
 

Tablica 3b. Wymagania i właściwości techniczne wyrobów i systemów do napraw niekonstrukcyjnych 
(zaprawy szpachlowej)  

Lp. Właściwość użytkowa Metoda badania 
wg 

Wyroby 
Klasa R2 Klasa R1 

1 Wytrzymałość na ściskanie, MPa PN-EN 12190 
[19] 

≥15 ≥10 

2 Zawartość jonów chlorkowych, % -
badanie nie dotyczy napraw 
betonu niezbrojonego 

PN-EN 1015-17 
[48] 

≤0,05 ≤0,05 

3 Przyczepność, MPa**) PN-EN 1542 [5] ≥0,8a 

 
4 Ograniczony skurcz/pęcznienieb,c, 

**) 
PN-EN 12617-4 
[53] 

Przyczep-
ność po 
badaniud,e, 
MPa 

Brak 
wymagań 

≥0,8a 

5 Odporność na karbonatyzacjęf 

 
PN-EN 13295 
[56] 

Brak wymagańg 

 
6 Moduł sprężystości, GPa PN-EN 13412 

[29] 
Brak wymagań 

7 Kompatybil-
ność cieplnaf,h 

*)**) 

Część 1: 
Zamrażanie-
rozmrażanie 

PN-EN 13687-1 
[49] 

Przyczep-
ność po 50 
cyklach d,e, 
MPa 

Sprawdze-
nie 
wizualne po 
50 cyklache 

≥0,8 

8 Część 2: 
Zraszanie 

PN-EN 13687-2 
[50] 

Przyczep-
ność po 30 

Sprawdze-
nie 



cyklach d,e, 
MPa 

wizualne po 
30 cyklache 

≥0,8a 

9  Część 4: 
Cykle suszenia 

PN-EN 13687-4 
[51] 

Przyczep-
ność po 30 
cyklach d,e, 
MPa 

Sprawdze-
nie 
wizualne po 
30 cyklache 

≥0,8a 

10 Odporność na poślizg*) 
-badanie stosuje się tylko dla 
obszarów po których odbywa się 
ruch 

PN-EN 13036-4 
[57] 

Klasa I; >40 jednostek przy 
badaniu na mokro, 
Klasa II:>40 jednostek przy 
badaniu na sucho, 
Klasa III:>55 jednostek 
przy badaniu na mokro 

11 Współczynnik rozszerzalności 
cieplnejc *) 

PN-EN 1770 [6] Nie wymagane, jeśli prze-
prowadza się badanie 7, 8 
lub 9; w innym przypadku 
wartość deklarowana 
 

12 Absorbcja kapilarna *)  
kg×m-2×h-0,5 

PN-EN 13057 
[58] 

≤0,05 Brak 
wymagań 

*) O konieczności spełnienia wymagania decyduje dokumentacja projektowa lub ST  
**) Podłoże kontrolne MC (0,40) wg PN-EN 1766 [13] 
a) osiągnięcie wartości 0,8 MPa nie jest wymagane, jeśli następuje zniszczenie kohezyjne w materiale 
naprawczym. W takim przypadku wymagana jest minimalna wytrzymałość na rozciąganie 0,5 MPa, 
b) nie wymagane przy metodzie naprawy metodą natryskową, 
c) nie wymagane, jeśli stosuje się cykle cieplne, 
d) wartość średnia przy braku pojedynczych wartości mniejszych niż 75 % wymaganego minimum, 
e) maksymalna dopuszczalna średnia szerokość rysy ≤ 0,05 mm przy braku rys ≥ 0,1 mm i braku odspojeń, 
f) dla trwałości, 
g) nie stosuje się przy ochronie przed karbonatyzacją, chyba że system naprawczy zawiera system ochrony 
powierzchniowej o potwierdzonej zdolności ochrony przed karbonatyzacją (patrz PN-EN 1504-2 [59]), 
h) wybór metody zależy od warunków ekspozycji. Jeśli wyrób spełnia wymagania części 1, uznaje się że 
spełnia także wymagania części 2 i części 4. 
2.6.3. Wymagania wg aprobat technicznych 
Jeżeli dokumentacja ani ST nie przewidują inaczej, można stosować zaprawy naprawcze i szpachlowe, dla 
których Wykonawca przedstawi aprobatę techniczną IBDiM i które spełniają wymagania podane w 
tablicach 4a i 4b.  
Tablica 4a. Wymagania i właściwości techniczne wyrobów i systemów do napraw konstrukcyjnych wg 
aprobat technicznych IBDiM 

Lp. Właściwość Jednostki Metody badań wg Wymagania 
1 Wytrzymałość na zginanie 

po 28 dniach 
MPa PN-EN 1015-11 

[41] 
PN-EN 196-1 [67] 
PN-B-04500 [7] 

Z28≥5 

2 Wytrzymałość na ściskanie 
po 28 dniach 

MPa PN-EN 1015-11 
[41] 
PN-EN 196-1 [67] 
PN-B-04500 [7] 

W28≥25 



3 Wytrzymałość na odrywanie 
od podłoża betonowego 
metodą „pull-off”, po 28 
dniach 

 PN-EN 1542 [5] 
Procedura IBDiM 
Nr PB/TM-1/6 [72] 

 

 

-gdy Z28≥25 MPa WO0≥1,5 
-gdy Z28≥45 MPa WO0≥2,0 

4 Skurcz po okresie 
twardnienia 56 dni 

mm/m PN-EN 04500 [7] 
PN-EN 12617-4 [53] 

sk±20% 

5 Mrozoodporność po 200 
cyklach zamrażania i 
odmrażania w wodzie, w 
temperaturze  
- 18°±2C/+18±°C 

– ubytek masy [%], 
– spadek 

wytrzymałości na 
zginanie [%], 

– spadek 
wytrzymałości na 
ściskanie[%]  

% Procedura IBDiM nr 
PB/TM -1/12[71] 
 
 
 
 

 
 
 
 
≤5 
 
≤20 
 
≤20 

6 Wytrzymałość na odrywanie 
od podłoża betonowego po 
200 cyklach zamrażania i 
odmrażania w wodzie, w 
temp. -18°C/+18°C, metoda 
„pull-off” [MPa] 
 

 PN-EN 1542 [5] 
Procedura IBDiM nr 
PB/TM-1/6 [72] 

  

-gdy Z28≥25 MPa WOm≥1,5 
-gdy Z28≥45 MPa WOm≥2,0 

7 Absorpcja kapilarna kg*m-

2*h-0,5 
PN-EN 13057 [58] ak≤0,5 

Tablica 4b. Wymagania i właściwości techniczne wyrobów i systemów do napraw niekonstrukcyjnych 
(zaprawy szpachlowe) wg aprobat technicznych IBDiM 

Lp. Właściwość Jednostki Metody badań wg Wymagania 
1 Wytrzymałość na zginanie 

po 28 dniach 
MPa PN-EN 1015-11 [41] 

PN-EN 196- 1[67] 
PN-B-04500 [7] 

Z28≥5 

2 Wytrzymałość na ściskanie 
po 28 dniach 

MPa PN-EN 1015-11 [41] 
PN-EN 196-1 [67] 
PN-B-04500 [7] 

W28≥20 

3 Wytrzymałość na odrywanie 
od podłoża betonowego 
metodą „pull-off”, po 28 
dniach 

MPa PN-EN 1542 [5] 
Procedura IBDiM 
Nr PB/TM-1/6[72] 

 

WO0≥1,5 

4 Skurcz po okresie 
twardnienia 56 dni 

mm/m PN-EN 04500 [7] 
PN-EN 12617-4 [53] 

sk±20% 

5 Mrozoodporność po 200 
cyklach zamrażania i 

% Procedura IBDiM nr 
PB/TM -1/12[71] 
 

 
 
 



odmrażania w wodzie, w 
temperaturze  
- 18°±2C/+18±°C 

– ubytek masy [%], 
– spadek 

wytrzymałości na 
zginanie [%], 

– spadek 
wytrzymałości na 
ściskanie[%]  

 
 
 

 
≤5 
 
≤20 
 
≤20 

6 Wytrzymałość na odrywanie 
od podłoża betonowego po 
200 cyklach zamrażania i 
odmrażania w wodzie, w 
temp. -18±°C/+18±°C, 
metoda „pull-off” [MPa] 
 

MPa PN-EN 1542 [5] 
Procedura IBDiM nr 
PB/TM-1/6 [72] 

WOm≥1,2 

7 Absorpcja kapilarna kg*m-

2*h-0,5 
PN-EN 13057 [58] ak≤0,5 

 
Grubość nakładanej warstwy zaprawy naprawczej nie może być mniejsza niż              3-krotna grubość 
ziaren najgrubszej frakcji kruszywa, ale nie mniejsza niż 1 cm oraz  powinna zawierać się w granicach 
grubości podanych przez producenta. Jeżeli producent nie podaje inaczej maksymalne uziarnienie 
kruszywa nie może być większe niż 1/3 planowanej grubości warstwy zaprawy i powinno być mniejsze niż 
8 mm.    
2.6.4. Wymagania specjalne 
W przypadku wyrobów naprawczych przewidzianych do stosowania w elementach narażonych na 
działanie ognia, producent powinien zadeklarować klasyfikację ogniową utwardzonego konstrukcyjnego 
materiału naprawczego. W przypadku wyrobów naprawczych zawierających nie więcej niż 1%, (ułamek 
masowy lub ułamek objętościowy zależnie od tego, która wartość jest bardziej niekorzystna), jednorodnie 
rozproszonych materiałów organicznych, można zadeklarować klasę A1 odporności ogniowej bez 
potrzeby badania. Utwardzone wyroby naprawcze, zawierające więcej niż 1%, jednorodnie 
rozproszonych materiałów organicznych, należy klasyfikować zgodnie z PN-EN 13501-1 [26] i deklarować 
dla nich odpowiednią klasę ogniową. 
W przypadku zastosowań specjalnych wg załącznika B normy PN-EN 1504-3 [60] (będzie to np. wysoka lub 
niska temperatura, oddziaływanie wody morskiej, środowisk o dużym zasoleniu lub innych ekstremalnych 
obciążeń) konieczne może być przeprowadzenie dodatkowych badań zgodnie z tabelą B1 normy PN-
EN1504-3 [60], podanych w tablicy 5. 
 Tablica 4. Wymagania specjalne właściwości wyrobów i systemów do ochrony i napraw 

Właściwości Metoda 
badania wg 

Beton 
wzorcowy 

Komentarze 

Wnikanie jonów chlor-
kowych 

PN-EN 13396 
[34] 

 Wartość deklarowana (nie 
wymagane, gdy jest określony 
system ochrony powierz-
chniowej) 

Pełzanie przy ściskaniua) PN-EN 13584 
[35] 

 Wartość deklarowana 

Odporność chemiczna PN-EN 13529 
[31] 

 Wartość deklarowana (nie 
wymagane, gdy jest określony 



system ochrony powierzch-
niowej) 

Stosowanie na powierzch-
niach sufitowych (na 
przykład naprawy powierz-
chni sufitowych dźwigarów 
mostowych) 

PN-EN 
13395-4 [44] 

MC(0,4) 
wg PN-EN 
1766 [13] 

Zaleca się, aby przyczepność 
spełniała wymagania podane 
w tablicy 2a lub 2b lp. 3; 
odpowiednio do klasy.  

a)W zastosowaniach konstrukcyjnych zapraw naprawczych PCC badanie to zazwyczaj nie 
jest wymagane, jeśli za kryterium projektowe przyjmuje się 60% wytrzymałości na 
ściskanie po 28 dniach 

 
2.7. Woda 
Wodę zarobową do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża zaleca się czerpać z wodociągów miejskich. 
Stosowanie wody wodociągowej nie wymaga badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 1008 [70]. 
 
2.8. Akceptacja materiałów naprawczych 
Wyroby do wykonywania napraw mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej, 
–  są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 
–  są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację, 
–  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z  16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych [76] (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami), karty techniczne 
wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
– niebezpieczne składniki systemu i/lub materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. [77] (Dz. U. nr 11, poz. 84 z późniejszymi 
zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140, poz. 1171 z późn. zm.) [78], 
– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173, poz. 1679, z późn. zm.) [79], 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia prac powinien 
się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów). 
Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonywania prac materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny sprzęt do wykonywania robót, zgodnie z przyjętą 
technologią i kartami technicznymi materiałów oraz konieczny, podstawowy sprzęt laboratoryjny do 
kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac. 
Zastosowany sprzęt nie może mieć niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót, 
powinien być bezpieczny dla brygad roboczych wykonujących roboty naprawcze.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  



Do wykonywania robót można stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
3.2.1. Przygotowanie i ocena stanu podłoża  
3.2.1.1. Przygotowanie podłoża   
Do przygotowania i oceny stanu podłoża Wykonawca powinien stosować: młotki, młoty pneumatyczne, 
piły do betonu,  przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemysłowe, urządzenia 
do czyszczenia powierzchni za pomocą szlifowania, frezowania, wypalania, groszkowania, oczyszczenia 
hydrodynamicznego itp.  
W stosowanych zazwyczaj urządzeniach do usuwania betonu strumieniem wody pod ciśnieniem 
wykorzystuje się ciśnienie 60÷110 MPa. W przypadku selektywnego usuwania betonu tą metodą 
konieczne jest uprzednie określenie w projekcie technologicznym odpowiedniego sprzętu. Ciśnienie wody 
mierzone na pompie można dobierać następująco: 
– niskie ciśnienie do 18 MPa – stosowane do oczyszczania podłoża betonowego. Ciśnienie >8 MPa 

pozwala także na usunięcie zmurszałych i niestabilnych fragmentów podłoża, 
– wysokie ciśnienie od 18 MPa do 60 MPa – stosowane do usuwania skorodowanych i niestabilnych 

warstw betonu o większej grubości, 
– bardzo wysokie ciśnienie powyżej 60 MPa – stosowane do usuwania betonu, jeśli konieczne jest 

ograniczenie ilości zużywanej wody. 
Dobór środków i metod przygotowania podłoża musi być adekwatny do występujących uszkodzeń. 
3.2.1.2. Ocena stanu podłoża  
Do oceny stanu podłoża Wykonawca powinien dysponować sprzętem do pomiaru temperatury podłoża i 
powietrza, jak wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności powietrza i podłoża, przyrządy do badania 
wytrzymałości podłoża (młotki Schmidt’a, aparaty „pull-off”, itp.), akcelerometry (do pomiaru drgań), 
wskaźniki fenoloftaleinowe (do określania strefy skarbonatyzowanej), przyrządy do wykrywania 
obecności pustek i rys (np. metodami ultradźwiękowymi lub radiograficznymi), przyrządy do lokalizacji 
zbrojenia i określania jego średnicy, profilometry (do oznaczania szorstkości podłoża), łaty, poziomnice. 
3.2.2. Przygotowywanie i nakładanie materiałów naprawczych   
Do przygotowywania wyrobów i systemów hydraulicznych (CC) polimerowych (PC) oraz polimerowo-
cementowych (PCC) Wykonawca powinien stosować: naczynia i wiertarki z mieszadłem 
wolnoobrotowym, betoniarki, mieszarki, wagi, itp.  
Do nakładania wyrobów materiałów naprawczych Wykonawca powinien stosować pędzle, szczotki, 
kielnie, pace, agregaty natryskowe. Informacje o typach stosowanych agregatów natryskowych, 
mieszalnikach, o średnicach i dopuszczalnych długościach wężów jak również typach dysz powinny być 
zawarte w kartach technicznych stosowanych materiałów. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Materiały należy transportować i przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach 
technicznych materiałów. Jeżeli producent nie podaje inaczej, materiały należy transportować i 
przechowywać zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej.    
4.2. Transport i przechowywanie materiałów naprawczych 
 Materiał powinien być pakowany, transportowany i przechowywany w oryginalnych 
opakowaniach producenta (plastikowych pojemnikach lub workach papierowych).   
Jeżeli w skład systemu wchodzą wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób magazynowania 
musi uwzględniać ochronę zdrowia człowieka i bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140 poz. 1171 z późn. zm.) [78].  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. Cementowe i polimerowo-cementowe wyroby konfekcjonowane powinny być 
przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej 



+35°C, o ile karta techniczna nie mówi inaczej. Kompozycje żywiczne (jeżeli wchodzą w skład systemu) 
powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +10°C 
a poniżej +30°C, o ile karta lub aprobata techniczna wyrobu nie mówi inaczej. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej 
niż 10. Dla pozostałych materiałów wiążące są zalecenia producenta. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
Okres przydatności do stosowania materiałów przechowywanych w oryginalnie zapakowanych, 
nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C wynosi zwykle ok. 12 miesięcy od daty 
produkcji.  
Materiał należy przewozić krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i wilgocią.  
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Roboty powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robót należy zawsze i 
bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez producenta materiału. Zalecenia 
te zawarte są w kartach technicznych materiałów i opracowane przez jego producenta. Każdy z 
materiałów naprawczych ma swoją specyfikę stosowania i dla każdego materiału można określić nieco 
inne wymagania dotyczące warunków pogodowych, warunków przygotowania i wilgotności podłoża oraz 
warunków wykonywania kolejnych warstw. Ścisłe przestrzeganie zaleceń technologicznych producenta 
materiału ma decydujący wpływ na trwałość wykonywanych napraw.  
Do wykonywania robót naprawczych konstrukcji betonowych lub żelbetowych można przystąpić po 
zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i innych robót mogących stanowić późniejszą przyczynę 
uszkodzenia warstw naprawczych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża a także po przeprowadzeniu 
kontroli materiałów naprawczych. 
Wykonanie naprawy powierzchni betonowej za pomocą zapraw wraz z przygotowaniem powierzchni do 
naprawy  należy wykonywać zgodnie z „Zaleceniami do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony 
powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych” [73]  oraz zgodnie z PN-EN 1504-10 [18]. 
Zaprawami niskoskurczowymi można uzupełniać ubytki na głębokość 2 10 cm w kilku warstwach (chyba, 
że producent przewiduje inaczej). W niektórych zestawach materiałów między warstwami zaprawy 
naprawczej stosuje się warstwę sczepną. Jednorazowa maksymalna grubość warstwy powinna być zgodna 
z zaleceniami producenta materiałów.   
5.2. Zasady wykonywania robót  
 Niniejsza ST dotyczy zasad wykonywania napraw powierzchni betonowych za pomocą zapraw typu 
CC, PC i  PCC. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze, 
2. przygotowanie podłoża betonowego i stali zbrojeniowej do nałożenia materiału naprawczego, 
3. zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia, 
4. nałożenie warstwy sczepnej, 
5. nałożenie materiału naprawczego, 
6. roboty wykończeniowe. 

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

– zlokalizować obszary do naprawy, 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 



– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
Do Wykonawcy należy również wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, 
pomostów roboczych i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia robót. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
5.4.1. Warunki ogólne 
 Przed wykonaniem naprawy podłoże betonowe wymaga specjalnych przygotowań. Właściwe 
oczyszczenie betonu ma decydujące znaczenie dla trwałości i jakości stosowanej naprawy. Podłoże 
betonowe podlegające naprawie powinno być jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowego, 
piasku, pyłów, olejów i tłuszczów, a także oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, 
skorodowanych, luźnych części betonu, starych powłok ochronnych i innych elementów pogarszających 
przyczepność. Skorodowany beton powinien zostać usunięty do tzw. „zdrowego betonu”.  Przygotowane 
podłoże powinno mieć odpowiednią wytrzymałość, zgodną z wymaganiami producenta i dokumentacją 
projektową lub ST.  
Odpowiednio przygotowane powinno być również odsłonięte zbrojenie. W zakres przygotowania podłoża 
wchodzą następujące prace: 
– usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczeń (w 

tym również chemicznych) mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z betonem 
lub na korozję betonu albo stali zbrojeniowej, 

– oczyszczenie podłoża betonowego z pyłów i części luźnych oraz ewentualnie usunięcie nadmiaru wody.  
Niezależnie od warunków podanych w niniejszej ST podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
zaleceniami producenta materiału naprawczego. 
Z przygotowania podłoża Wykonawca powinien przygotować protokół. 
5.4.2. Sposoby przygotowania podłoża przed nakładaniem materiałów naprawczych 
Przygotowanie podłoża betonowego polega na usunięciu części luźnych, pyłów, olejów, mleczka 
cementowego i innych elementów obniżających przyczepność. Sposób oczyszczania należy dostosować 
do przewidywanych do wbudowania materiałów naprawczych, zgodnie z ich kartami technicznymi.    
Odpowiednie przygotowanie podłoża betonowego można uzyskać przez: 
– oczyszczanie: przez młotkowanie, ścieranie, szlifowanie, oczyszczanie strumieniowo-ścierne, 

czyszczenie mechaniczne, usuwanie zmurszałego betonu. Następnie oczyszczoną powierzchnię należy 
odpylić odkurzaczem przemysłowym lub przez zdmuchnięcie pyłu sprężonym powietrzem (sprężarki 
śrubowe). Miejsca zatłuszczone należy zmyć rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami.   

Oczyszczone podłoże powinno być chronione przed dalszym zanieczyszczeniem do momentu nałożenia 
materiałów naprawczych. 
 Uszorstnianie stosuje się w celu usunięcia betonu do głębokości 15 mm; powoduje ono 
ukształtowanie się tekstury powierzchni dobrze łączącej się z nową warstwą  zaprawy – wylewaną, 
nakładaną lub natryskiwaną na oryginalny beton.  
5.4.3. Wymagany stan podłoża betonowego przed nałożeniem systemu naprawczego 
Przygotowane podłoże powinno być:  

– czyste, 
– odpowiednio wytrzymałe, 
– suche, 
– o wymaganej szorstkości. 

5.5. Naprawa powierzchni betonowych zaprawami naprawczymi 
5.5.1. Nakładanie warstwy sczepnej  
Przed wykonaniem warstwy sczepnej podłoże należy zwilżyć czystą wodą aż do nasycenia (chyba, że 
producent podaje inaczej w karcie technicznej); podłoże powinno być matowo-wilgotne. Warstwę 
sczepną należy nakładać szczotką, pędzlem lub natryskiem. Warstwa sczepna musi zostać dobrze wtarta 
w podłoże w celu osiągnięcia dobrego związania z podłożem.  
5.5.2. Nakładanie zaprawy naprawczej  



Jeżeli stosuje się warstwę sczepną, materiały naprawcze należy nakładać metodą „mokre na mokre”, gdy 
warstwa sczepna wykazuje  właściwości klejące (chyba, że producent zaleca inaczej). Należy więc 
przygotować takie ilości materiału, które mogą zostać wbudowane w ciągu czasu urabialności. Jeżeli nie 
jest stosowana warstwa sczepna, podłoże betonowe powinno być przygotowane do nałożenia zaprawy 
naprawczej zgodnie z zaleceniem producenta.  Zwykle powinno być ono  staranne nasączone wodą przez 
3 dni poprzedzające naprawę, aby suchy, stary beton nie odciągał wody ze świeżej mieszanki, a także aby 
w jak największym stopniu zmniejszyć skurcz różnicowy między starym betonem a świeżą zaprawą. 
Bezpośrednio przed   nałożeniem zaprawy naprawczej nadmiar wody należy usunąć, aby powierzchnia 
była matowo-wilgotna, a powierzchniowe pory i zagłębienia nie zawierały wody w czasie nakładania 
materiału. 
5.5.3. Ręczne nakładanie zaprawy naprawczej   
Zaprawę należy nanosić techniką wskazaną przez producenta w karcie technicznej. Zwykle nie stosuje się 
metod tynkarskich, materiał naprawczy należy nałożyć kielnią i ubytek „wykleić” techniką „na wcisk” 
zaprawą tak, aby ją jak najsilniej dokleić do podłoża i zagęścić przez docisk i/lub ubijanie w taki sposób, 
aby osiągnąć wymaganą wytrzymałość. Należy przy tym unikać nanoszenia nadmiaru materiału poza 
krawędzie rozkucia.  Należy zdecydować czy zaprawa naprawcza będzie wbudowywana w jednej czy w 
kilku warstwach (reprofilacja ubytków o głębokości rzędu 2,5÷3 cm i większych zazwyczaj następuje w 
kilku warstwach). Pierwszą warstwę nakłada się wówczas na warstwę sczepną, kolejne natomiast 
zazwyczaj w kilkugodzinnych odstępach, już zwykle bez warstwy sczepnej między poszczególnymi 
warstwami tej samej zaprawy naprawczej, chyba, że producent zaleca inaczej.  
5.5.4. Wykańczanie powierzchni naprawy 
Jeżeli producent nie wymaga inaczej, powierzchni na której wykonano naprawę nie należy wygładzać na 
mokro. Po wstępnym związaniu i częściowym stwardnieniu zaprawy (około 12 godzin) naprawianą 
powierzchnię należy delikatnie zatrzeć  packą pokrytą gąbką, filcem lub miękkim tworzywem 
syntetycznym. Wykonaną naprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem poprzez przykrywanie 
folią lub brezentem systematycznie zraszanymi wodą.  
Czas pielęgnacji (ochrona przed przesuszeniem na skutek ruchu powietrza – wiatry, przeciągi, ochrona 
przed bezpośrednim oddziaływaniem temperatur – promienie słoneczne, itp.) nie powinien być krótszy 
niż 7 dni.  
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
 Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Za 
sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakości wbudowania odpowiada Wykonawca. 
 Akceptacja materiałów następuje na podstawie Polskich Norm, norm zharmonizowanych  lub, w 
wypadku ich braku, aprobat technicznych i sprawdzeniu ich na zgodność z wymaganiami specyfikacji 
technicznej. Wykonawca przedstawi Inżynierowi  dokumenty świadczące o dopuszczeniu materiału do 
obrotu na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych [76].  Na żądanie Inżyniera Wykonawca przedstawi 
aktualne wyniki badań materiałów wykonanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta. 
 Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić: 
– nr produktu, 
– stan opakowań materiału, 
– warunki przechowywania materiału, 
– datę produkcji i datę przydatności do stosowania. 
 Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiałem Wykonawca powinien  ocenić jego wygląd. 
 Podczas przygotowywania materiałów do użycia należy sprawdzać zachowanie proporcji mieszania 
składników i zachowania czasu mieszania składników. Należy też kontrolować zachowanie czasu 
nakładania materiałów i odstępy czasowe pomiędzy układaniem kolejnych warstw. 
6.4. Kontrola przygotowania podłoża 



Podłoże betonowe podlegające naprawie powinno być jednorodne, czyste, wolne od mleczka 
cementowego, piasku, pyłów, olejów i tłuszczów, a także oczyszczone z odstających grudek związanego 
betonu, skorodowanych, luźnych części betonu, starych powłok ochronnych i innych elementów 
pogarszających przyczepność.  
Badanie należy wykonać po przygotowaniu podłoża i bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
naprawczych. 

– nierówność podłoża  
Sprawdzenie wizualne ujawni występowanie na powierzchni podłoża kawern i zagłębień, mogących 
powodować przerwanie ciągłości warstwy sczepnej lub gruntującej. Nierówności podłoża można ocenić, 
używając prostego stalowego ostrza. Badanie stosuje się w przypadku wymagania producenta. 

– szorstkość  
Oceny szorstkości  można dokonać za pomocą profilometru lub metody piaskowej. Można tu korzystać z 
norm PN-EN 1766 [13], PN-ISO 3274 [14] i PN-ISO 4288 [15]. Wyniki należy porównać z wymaganiami 
karty technicznej materiału. 

– parametry wytrzymałościowe podłoża  
Powierzchniową wytrzymałość na rozciąganie można mierzyć na placu budowy metodą „pull-off”, np. w 
sposób podany w PN-EN 1542 [5] lub analogiczny. Metodę tę można stosować bezpośrednio na badanej 
powierzchni lub w miejscu, gdzie powierzchnia została częściowo nawiercona, jeśli wymagany jest pomiar 
wytrzymałości na określonej głębokości pod powierzchnią.  
6.5. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentów zastosowanych wyrobów. W 
odniesieniu do systemów nakładanych wielowarstwowo badania te powinny być przeprowadzane przy 
wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 
– przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkcie 5 niniejszej ST, 
– poprawności przygotowania podłoża oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób pozwalający na 
ich całkowite stwardnienie i zapewniający ich zespolenie.  
6.6. Badania odbiorcze 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych prac naprawczych, w szczególności w zakresie:  
–  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
–  prawidłowości przygotowania podłoża, 
–  prawidłowości wykonania naprawy, 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów. 
– czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 

podłoża nadawały się do nałożenia systemów naprawczych, a użyte materiały spełniały wymagania 
podane w pkcie 5 niniejszej OST, 

– czy w okresie wykonywania robót spełnione były warunki podane w pkcie 5 niniejszej OST, 
– czy układ i grubość warstw zastosowanych systemów odpowiada projektowi technologicznemu i 

wytycznym producenta, 
– czy przestrzegane były inne warunki (np. długości przerw technologicznych) między poszczególnymi 

etapami robót. 
6.7. Opis badań 
Należy wykonać co najmniej 1 pomiar pull-off na 25 m2 wykonanej naprawy, lecz nie mniej niż 5 dla 
elementu (podpory, płyty ustroju niosącego). Miejsca pomiarowe wskazuje Inżynier. Wartość średnia ze 
wszystkich pomiarów nie powinna być mniejsza niż 1,5 MPa (dla R3) i 2,0 MPa (dla (R4); minimalna 
wartość pojedynczego pomiaru odpowiednio nie powinna być mniejsza niż 1,0 MPa i 1,5 MPa, przy czym 



przełom musi przebiegać w betonie.  Jeżeli wartość pojedynczego pomiaru jest mniejsza niż odpowiednio 
1,0 MPa lub 1,5 MPa wówczas należy wykonać dodatkowy pomiar obok, w miejscu również wskazanym 
przez Inżyniera. W przypadku, gdy dodatkowy pomiar spełni warunek minimalnej wytrzymałości na 
odrywanie i równocześnie wartość średnia ze wszystkich pomiarów nie będzie mniejsza niż odpowiednio 
1,5 MPa lub 2,0 MPa, to można uznać, że warunek wytrzymałości na odrywanie został spełniony. Miejsca 
uszkodzone podczas badań należy naprawić przy użyciu tej samej zaprawy, która była stosowana do 
napraw, zachowując wymagania technologiczne odnośnie jej stosowania. W czasie prac należy także dążyć 
do odtworzenia, w miejscu wykonywania naprawy, charakteru istniejącej faktury. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) naprawionej powierzchni betonu za pomocą zapraw 
naprawczych dla konkretnej grubości zaprawy naprawczej. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8.  
Przy wykonywaniu prac naprawczych robotami ulegającymi zakryciu są: 

– przygotowanie podłoża (betonu i zbrojenia), 
– wykonanie warstwy sczepnej lub gruntującej (jeżeli nakładanie nie następuje metodą „mokre na 

mokre”), 
– każda stwardniała warstwa stanowiąca podłoże dla kolejnej nakładanej warstwy systemu. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do nakładania systemów 
naprawczych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed 
ułożeniem kolejnej warstwy.   
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkcie 6.4 niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża określonymi w pkcie 
5. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoże za przygotowane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do nakładania 
systemów naprawczych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny, podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego podłoża.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inżynier) i 
Wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją techniczną.  
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
– roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
– zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania 

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

antykorozyjnego,  



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

wykonania robót, 
– zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska, 
– wykonanie badań przewidzianych niniejszą OST, 
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 
– uporządkowanie miejsca robót. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących   
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:  

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

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 
do robót tymczasowych. 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody 

badań - Pomiar przyczepności przez odrywanie 
2. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
3. PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody 

badań – Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej 
4. PN-EN 1799:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych – Metody badań - Badanie przydatności 
konstrukcyjnych materiałów klejących do stosowania 
na powierzchniach betonowych 

5. PN-EN 12615:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych - Metody badań - Oznaczanie  
wytrzymałości na ścinanie  

6. PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie 
jakością i ocena zgodności – Część 2: Systemy ochrony 
powierzchniowej betonu 

7. PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie 
jakością i ocena zgodności - Część 3: Naprawy 
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 
 

10.2 Inne dokumenty 
1. Procedura IBDiM PBTM-1/12  Badanie mrozoodporności zapraw budowlanych 
2. Procedura IBDiM PB/TM-1/6 Pomiar przyczepności przez odrywanie 
3. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach 

mostowych, IBDiM, Żmigród, 1998 
4. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.) 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140, poz. 1171 z późn. 
 



M.21.02.10. Konserwacja łożysk 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Naprawa wiaduktu 
drogowego w ciągu ul. Wantuły w Radlinie.  
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1., związanych 
z: konserwacją łożyska a więc: 
 − oczyszczenie ręczne i mechaniczne strumieniowo-ścierne łożysk mostowych z usunięciem 
skorodowanych powłok malarskich 
− przygotowanie powierzchni do gruntowania, 
− wykonania powłok gruntujących i nawierzchniowych techniką malarską 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z STWiORB i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia: 45221119-9 Renowacja mostów  
 
2. Materiały  
Materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego wg „Katalogu materiałów zalecanych na stalowych, 
drogowych obiektach mostowych" . Zaleca się farby z podkładem cynkowym. 
 
3. Sprzęt  
Sprzęt użyty do wykonania Robót winien być dobrany przez Wykonawcę w projekcie organizacji Robót i 
zaakceptowany przez Inżyniera.  
 
4. Transport  
Transport materiałów, urządzeń pomocniczych, sprzętu dowolnymi środkami transportowymi, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniami.  
 
5. Wykonanie robót  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz 
Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.  
5.1. Wymogi organizacyjne  
Wymaga się od Wykonawcy opracowania projektu technicznego zabezpieczenia antykorozyjnego, 
w którym należy podać uzasadnienie doboru zestawu malarskiego do zabezpieczenia konstrukcji stalowej 
łożysk oraz uwzględnić zalecenia wg PN-71/H-97053. Projekt powinien określać:  
− warunki eksploatacji obiektu, zgodnie z PN-71/H-04653,  
− stopień agresywności korozyjnej środowiska, zgodnie z PN-68/H-04650 i z PN-71/H-04651,  
− warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych,  
− technologię wykonania zabezpieczeń.  
5.2. Zakres prac  



Konserwacja łożysk polega na:  
− oczyszczeniu powierzchni szczotkami oraz mechaniczne strumieniowo-ścierne do III stopnia czystości. 
− wykonaniu malarskiej warstwy podkładowej i nawierzchniowej 
− konserwacji łożysk odpowiednim smarem grafitowym  
Warstwa podkładowa powinna być wykonana farbą na pigmencie metalicznym, nanoszona na 
powierzchnię przy pomocy twardych pędzli pierścieniowych. Grubość warstwy podkładowej nie może 
mieć mniej niż 60 µm. Wykonanie Robót powinno spełniać wymagania PN-71/H-97053.  
Warstwy nawierzchniowe wykonywać po odebraniu przez Inspektora Nadzoru warstwy podkładowej. 
Wykonanie Robót powinno spełniać wymagania normy PN-71/H-97053. Grubość powłok i jakość ich 
wykonania powinna być zgodna z PN-74/C-81515 i PN-80/C80531. Łączna grubość powłoki antykorozyjnej 
nie powinna być mniejsza niż 240 µm.  
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Zakres kontroli  
Kontrola jakości konserwacji łożysk objętych niniejszą Specyfikacją zgodna z następującymi dokumentami: 
− oczyszczeniu powierzchni  
− wykonanie powłoki antykorozyjnej wg. PN-71/H-97053, PN-74/C-81515 i PN-80/C-80531,  
− konserwacji odpowiednim smarem grafitowym.  
 
7. Obmiar robót  
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru Robót jest:  
- jest sztuka (szt.) łożyska poddana zabiegom konserwacyjnym ze wszystkimi robotami towarzyszącymi.  
 
8. Odbiór robót  
Odbiorom podlegają wszystkie etapy Robót wymienionych w pkt 5.2 niniejszej Specyfikacji Technicznej 
według zasad podanych w normach, wytycznych i specyfikacjach wymienionych w pkt 6. W przypadku 
niezgodności, choć jednego elementu Robót z wymaganiami Roboty uznaje się za niezgodne z poleceniami 
Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.  
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Płaci się za sztukę (szt.) łożyska poddanego zabiegom konserwacyjnym, zgodnie z określeniem podanym 
w p. 7.  
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:  
− opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,  
− wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy,  
− zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji,  
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót,  
− opracowanie projektu technologii Robót,  
− w razie potrzeby wykonanie rusztowań i podestów roboczych,  
− wykonanie podestów zabezpieczających,  
− wykonanie powłok antykorozyjnych i konserwacji,  
− oczyszczenie terenu Robót  
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów prób i sprawdzeń,  
− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.  
 
10. Przepisy związane  
10.1 Normy  



1. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie  
2. PN-89/5-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.  
3. PN-68/H-04650 Klasyfikacja klimatów. Rodzaje wykonania wyrobów technicznych.  
4. PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska. 
5. PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 
6. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne.  
7. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i Żeliwa do 
malowania.  
8. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.  
9. PN-74/C-81 S 1 S Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.  
10. PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoŜa oraz przyczepności 
międzywarstwowej.  
10.2. Inne dokumenty  
1 Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971 r. - Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą pokryć malarskich - KOR - 3 - A.  
 

 
D-03.02.01a Odwodnienie liniowe z elementów prefabrykowanych. 

1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wbudowaniem prefabrykowanych elementów odwodnienia liniowego 
w ramach realizacji zadania: Naprawa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wantuły w Radlinie. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy udzielaniu zamówień i realizacji robót w zakresie kontraktu dla realizacji zadania: Naprawa wiaduktu 
drogowego w ciągu ul. Wantuły w Radlinie. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wbudowaniem 
korytek odwodnienia liniowego służących do punktowego odbioru wody z powierzchni drogi 
o parametrach: szerokość zewnętrzna 200mm i wysokość zewnętrzna od 150-200 mm usytuowane 
zgodnie z lokalizacją określoną w dokumentacji projektowej.  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Korytko odpływowe - element konstrukcyjny odwodnienia liniowego służący do odprowadzenia 
wód opadowych z nawierzchni.  
1.4.2. Ruszt Żeliwny - element wykonany z Żeliwa umożliwiający wpływ wody opadowej do korytka oraz 
umożliwiający przejazd przez odwodnienie liniowe pojazdom kołowym.  
1.4.3. Ścianka zamykająca- element służący do zaślepienia końców odwodnienia liniowego.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z poleceniami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Inspektor nadzoru dokona wyboru materiału spośród przedstawionych przez Wykonawcę propozycji. 
Odwodnienie liniowe powinna posiadać Aprobatę Techniczną. Stosowanie materiałów innych, aniżeli 
wykazanych w Aprobacie Technicznej jest niedopuszczalne i stanowi podstawę do nie przyjęcia 
wykonanych robót. Producent odwodnienia liniowego gwarantuje odpowiednie charakterystyki 
poszczególnych materiałów i produktów wchodzących w skład odwodnienia liniowego 



2.2. Stosowane materiały  
Jako korytka odpływowe do liniowego odwodnienia będą zastosowane kanały z krawędzią Żeliwną 
o szerokości zewnętrznej 200mm i wysokości zewnętrznej 150-200 mm długości 1000mm, wykonane 
z betonu z dodatkiem włókien (polimerobeton). Do wyżej wymienionego systemu należy zastosować 
ruszty Żeliwnej klasy D400. PN-EN 1433:2005. Ruszty będą mocowane za pomocą mocowania śrubowego 
t.j. 4 śrub z nakrętką na 0,5 rusztu. Kanał w połowie swojej długości i dolnej części kanału musi mieć 
wykonany otwór średnicy min DN100, ponadto od czołowej strony kanału należy zastosować ścianki 
czołowe betonowe. Definicja klas obciążenia wg PN-EN 1433:2005. Mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych wykonane zgodnie z wyżej wymienioną normą i posiadające 
atest. Przed zastosowaniem wyrobu wykonawca uzyska akceptację  Inspektora nadzoru.  
2.3. Ława betonowa pod korytka  
Beton na ławę pod korytka C25/30.  
2.4. Prefabrykowane elementy odwodnienia liniowego  
Prefabrykaty powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, zgodnie z zaleceniami producenta.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom PZJ opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 
 
4. Transport  
Transport materiałów, urządzeń pomocniczych, sprzętu dowolnymi środkami transportowymi, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniami.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz 
Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.  
5.2. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do wykonania odwodnienia liniowego należy wytyczyć oś ścieku zgodnie 
z dokumentacją projektową.  
5.3. Wykop pod ławę  
Wykop pod ławę betonową pod odwodnienie liniowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją i PN-B-
06050. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej 
metody Proctora.  
5.4. Wykonanie ław  
Wykonanie ław powinno być zgodne z dokumentacją projektową i zaleceniami Inżyniera/Inspektora.  
5.5. Wbudowanie korytek odpływowych  
Korytka odpływowe będą ułożone w nawierzchni z betonu asfaltowego. Odwodnienie będzie ułożone 
w 1m odcinkach. Lokalizacja korytek w planie i w przekroju poprzecznym powinna być zgodna 
z dokumentacją projektową. Przed montażem Wykonawca zaproponuje sposób wbudowania korytek 
odpływowych z uwzględnieniem instrukcji producenta wyrobu i uzyska akceptację Inspektora. 
Wbudowywanie korytek powinno się rozpoczynać od najniższej rzędnej (miejsca odprowadzenia). Należy 
przestrzegać układania korytek z uwzględnieniem kierunku strzałki (kierunku przepływu) wytłoczonej na 
korytkach. Korytko ma być ułożone tak aby warstwa nawierzchni przy korytku odpływowym wystawała 
wyżej od 3 do 5 mm ponad korytko łącznie z rusztem.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  



Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodnie z instrukcją podaną przez producenta systemu odwodnienia 
liniowego.  
6.2Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera:  
- opis dostarczonych korytek odpływowych,  
- instrukcję zabudowy korytek odpływowych,  
- deklarację zgodności wykonania korytek odpływowych z Normą  
6.3. Badania w czasie robót  
W czasie robót związanych z wykonaniem odwodnienia liniowego należy sprawdzać:  
- wykop pod ławę,  
- gotową ławę,  
- ustawienie zbrojenia, zabetonowanie,  
- wykonanie elementów odpływowych.  
6.4. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową w zakresie:  
- lokalizacji korytek w planie,  
- lokalizacji korytek w przekroju poprzecznym,  
- wymaganych spadków podłużnych.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarowa jest m (metr) ułożonego korytka odpływowego.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiorom podlegają wszystkie etapy Robót wymienionych w pkt 5.2 niniejszej Specyfikacji Technicznej 
według zasad podanych w normach, wytycznych i specyfikacjach wymienionych w pkt 6. W przypadku 
niezgodności, choć jednego elementu Robót z wymaganiami Roboty uznaje się za niezgodne z poleceniami 
Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonanie wykopu, ułożenie podbudowy z 
chudego betonu, wykonanie fundamentu Żelbetowego.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1m obejmuje:  
- prace pomiarowe i przygotowawcze,  
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
- wykonanie wykopów pod fundamenty korytka odpływowego wraz z docięciem i rozbiórką nawierzchni,  
- wykonanie fundamentu i podsypki,  
- wbudowanie koryta odpływowego wg SST,  
- uszczelnienia przy nawierzchni, 
- niezbędne pomiary i badania.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-EN 1433:2005 Kanały odwadniające dla ruchu pieszego i kołowego - Klasyfikacja, wymagania 
konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności  
10.2. Inne dokumenty  
Nie występują. 


