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Prace GDDKiA

2011 -2014 

• Prace Komitetu Sterującego, publikacja na stronie GDDKiA
dokumentu do uwag wraz z pakietem pozostałych specyfikacji 

2015

• Prace przy MIiR nad nowelą rozporządzenia, projekt 
dokumentu 

2018

• OST beton nawierzchniowy, T. A. deklaracja Dyr. Nowackiego, 
konsultacje pierwszego projektu 

2019

• Drugie konsultacje projektu, 315 uwag, spotkanie 19.02.2019 w 
GDDKiA, 10.05.2019 wzorcowy dokument na stronie GDDKiA



Wzorcowe WWiORB



Wzorcowe WWiORB



Wzorcowe WWiORB

Dlaczego wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych?

1. Większość kontraktów GDDKiA realizowanych w formule „Projektuj i Buduj”

2. WWiORB są wymaganym dokumentem jaki Zamawiający jest zobowiązany załączyć 

do SIWZ

3. Liczne Zarządzenia GD DKiA

4. Dokument ten musi być żywy i się rozwijać – dogodniejsza procedura wprowadzania 

zmian  

5. Dokument w kompetencjach DTB



Dotychczasowe wymagania



Nowe wymagania

Najistotniejsze czynniki wpływające na kształt nowych Warunki Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych:

• Paleta cementów

• Kruszywa wg PN-EN 

• Projekt RID

• Beton samozagęszczalny i architektoniczny



Paleta cementów

Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach obiektu drogowego powinny być
zastosowane cementy portlandzkie, spełniające wymagania PN-EN 197-1 lub dodatkowo
PN-B - 19707 oraz :

• cement portlandzki CEM I według PN-EN 196-2,

• cement portlandzki żużlowy CEM II/A-S według PN-EN 196-2,

• cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S,

• cement portlandzki popiołowy CEM II/A-V,

• cement portlandzki wapienny CEM II/A-LL*) wg PN-EN 196-2,

*) cement klasy wytrzymałościowej 42,5 i wyższej.

Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 

i ich usytuowanie.



Paleta cementów

Cementu CEM III/A-NA, z zastrzeżeniem, że dla XF4 dodatkowe wymagania - zawartością
granulowanego żużla wielkopiecowego ≤ 50 % (masowo)

Do betonu klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż C30/37 powinien być stosowany
cement klasy nie niższej niż 42,5.

Do wykonania betonu sprężonego w elementach drogowego obiektu inżynierskiego
powinien być stosowany cement CEM I.

+ czas równoważny badania

Rodzaj cementu Czas 
równoważny

CEM I (R), CEM II/A (R), 28 dni

CEM I (N), CEM II/A 
(N), CEM II/B (N,R)

56 dni

CEM III/A 90 dni



Kruszywa wg PN-EN



Lp. Właściwość Metoda badania Wymagania 

1 Uziarnienie w zależności od wymiaru kruszywa, kategoria nie niższa niż:
PN-EN 933-1

GC 90/15 w przypadku gdy wymiar D/d > 2 i D >

11,2 mm

GC 85/20 w przypadku gdy wymiar D/d ≤ 2 lub D 

≤ 11,2 mm

2
Tolerancja uziarnienia na sitach pośrednich w zależności od wymiaru   

kruszywa, wymagana kategoria:

PN-EN 933-1

GT 15 w przypadku gdy D/d < 4  i sito pośrednie 

D/1,4

GT 17,5 w przypadku gdy D/d ≥ 4  i sito pośrednie 

D/2

3 Zawartość  pyłów; wartość nie wyższa niż: PN-EN 933-1 f1,5
1)

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

PN-EN 933-4
FI20 lub SI20

5 Mrozoodporność w 1 % NaCl; wartość nie wyższa niż w %:  PN-EN 1367-6 6,0

6 Odporność  kruszywa  na  rozdrabnianie; kategoria nie wyższa niż: PN-EN 1097-2 LA25
2)

7 Gęstość ziaren w stanie suchym PN-EN 1097-6 deklarowana przez producenta

8 Gęstość nasypowa PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta

9 Nasiąkliwość WA24: wartość nie wyższa niż w %: PN-EN 1097-6 1,2

10 Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny  PN-EN 932-3 deklarowana przez producenta

11
Reaktywność  alkaliczna; kategoria:

wg

Załącznika 13)
R0, w przypadku klasy obiektu S4 wg Tabeli 1

wg

Załącznika 13)

R0 lub R1, w przypadku klasy obiektu S3 wg 

Tabeli 1

12 Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie, nie wyższa niż kategoria: PN-EN 1744-1
AS 0,2

13 Zawartość siarki całkowitej; wartość nie wyższa niż w %: PN-EN 1744-1 1,0

14 Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie; wartość nie wyższa niż w %: PN-EN 1744-1 0,02

15 Lekkie zanieczyszczenia, wartość nie wyższa niż w %: PN-EN 1744-1 0,1

16
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej oraz 

ziaren całkowicie zaokrąglonych; kategoria nie niższa niż:
PN-EN 933-5 C100/0

17 „Zgorzel słoneczna” bazaltu; kategoria:
PN-EN 1367-3

PN-EN 1097-2

SBLA

wymagania wobec kategorii SBLA:

− ubytek masy po gotowaniu  1 %,

− wzrost współczynnika Los Angeles po 

gotowaniu  8 %



Kruszywa wg PN-EN
Do wykonania betonów należy stosować kruszywa naturalne pochodzenia mineralnego,
które poza obróbką mechaniczną nie zostały poddane żadnej innej obróbce, których
właściwości spełniają wymagania określone w normie PN-EN 12620 i określone poniżej.

Do wykonania betonów nie zaleca się stosowania:

• kruszyw z przekruszenia surowca skalnego ze złóż polodowcowych,

• kruszyw ze skał węglanowych pochodzenia dewońskiego i starszych, głębokomorskich.



Kruszywa wg PN-EN
W przypadku zastosowania powyższych kruszyw (ze względu na zmienność złóż i dostaw
materiałów) należy poddać je badaniom ze zwiększoną częstotliwością w celu
potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w niniejszych WWiORB.

Do wykonania betonów nie dopuszcza się 

stosowania kruszyw:

• z recyklingu i z odzysku,

• węglanowych (nie dotyczy ww. kruszyw 

węglanowych pochodzenia 

dewońskiego i starszych, 

głębokomorskich).



Kruszywa wg RID
Projekt badawczy pt. „Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw”

Współfinansowany przez NCBiR i GDDKiA

konsorcjum w składzie: ICMB-IPPT

Celem Projektu jest opracowanie wytycznych technicznych projektowania betonów o
dużej trwałości, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przed wystąpieniem
uszkodzeń spowodowanych reakcją AAR, tj. między alkaliami NaOH i KOH zawartymi w
cementach oraz w środkach do walki ze śliskością zimowa na nawierzchniach drogowych,
a reaktywnymi minerałami zawartymi w kruszywie.

Przedmiotem badań zostały objęte kruszywa ze złóż w rożnych regionach Polski.
Reaktywność alkaliczna kruszyw oznaczana i oceniana była przy wykorzystaniu
komplementarnych metod, stosowanych w systemach oceny reaktywności kruszyw w
wiodących technologicznie krajach UE oraz w USA. W ramach Projektu opracowano
krajowej procedury badania reaktywności kruszyw stosowanych do betonu



Kruszywa wg RID



Kruszywa wg RID
• Procedura badawcza GDDKiA PB/1/18

Oznaczenie stopnia reaktywności alkalicznej kruszywa przyśpieszoną metodą badania
zmian długości próbek zaprawy, wydłużenie po 14 dniach

• Procedura badawcza GDDKiA PB/2/18

Oznaczenie stopnia reaktywności alkalicznej kruszywa długoterminową metodą
badania zmian długości próbek betonu, wydłużenie po 365 dniach

+
Wytyczne techniczne

klasyfikacji kruszyw krajowych i 
zapobiegania reakcji alkalicznej

w betonie stosowanym
w nawierzchniach dróg i 

drogowych obiektach 
inżynierskich



Metoda 
badawcza 

Stopień reaktywności kruszywa

Niereaktywne
R0

Umiarkowanie reaktywne
R1

Silnie 
reaktywne

R2 

Bardzo silnie 
reaktywne 

R3

kruszywo 
drobne

kruszywo 
grube

kruszywo 
drobne

kruszywo 
grube

kruszywo 
drobne; 

kruszywo 
grube

kruszywo 
drobne; 

kruszywo 
grube

Procedura 
badawcza 
GDDKiA 
PB/1/18 

Wydłużenie po 14 dniach, %1)

≤ 0,150 ≤ 0,100 > 0,150 
≤ 0,300

> 0,100 
≤ 0,300

> 0,3002) 

≤ 0,450
> 0,450

Procedura 
badawcza 
GDDKiA 
PB/2/18 

Wydłużenie po 365 dniach, %1)

≤ 0,040 > 0,040 
≤ 0,120

> 0,1203) 

≤ 0,240
> 0,240

1) Jeżeli wyniki klasyfikacji na podstawie wyników przyśpieszonej metody pomiaru ekspansji zaprawy (wg PB/1/18) oraz długoterminowej metody 
pomiaru ekspansji betonu (wg PB/2/18) są niezgodne, to stopień reaktywności badanego kruszywa, należy przyjąć po zasięgnięciu opinii 
eksperta. Opinia eksperta powinna być oparta m.in. o szczegółową analizę składu mineralogicznego kruszywa i obecności składników
szkodliwych wg PB/3/18, oraz jednorodności surowca do produkcji kruszywa.

2) W przypadku jeżeli ekspansja zaprawy oznaczona wg Procedury Badawczej GDDKiA PB/1/18 po 14-dniach przekracza wartość 0,300 %, to bez 
względu na wyniki innych metod, kruszywa uważa się za silnie lub bardzo silnie reaktywne (stopień reaktywności odpowiednio R2 i R3) co 
wyklucza ich stosowanie do wykonawstwa betonów stosowanych w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich. 

3) W przypadku jeżeli ekspansja betonu oznaczona wg Procedury Badawczej GDDKiA PB/2/18 po 365 dniach przekracza wartość 0,120%, to bez 
względu na wyniki innych metod, kruszywa uważa się za silnie lub bardzo silnie reaktywne R2 i R3, co wyklucza ich stosowanie do wykonawstwa 
betonów stosowanych w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich.



Beton samozagęszczalny
Beton samozagęszczalny SCC (self compacting concrete) – beton, który pod własnym
ciężarem rozpływa się i zagęszcza, wypełnia deskowanie ze zbrojeniem, kanały, ramy itp.,
zachowując jednorodność.

Klasy dodatkowych właściwości SCC – beton samozagęszczalny klasyfikuje się ze względu
na dodatkowe właściwości zgodnie z PN-EN 206:

• lepkość - klasy VS1-VS2 wg metody rozpływu stożka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub klasy
VF1-VF2 wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,

• przepływalność - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10 lub
PJ1-PJ2 wg metody J-pierścienia zgodnie z PN-EN 12350-12,

• odporność na segregację - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z PN-
EN 12350-11.



Beton samozagęszczalny
Maksymalna zawartość cementu w mieszance betonowej nie powinna być większa niż:

400 kg/m3 dla betonu do klasy C25/30; 450 kg/m3 dla betonów klasy C30/37 i wyższych.

W przypadku betonu samozagęszczalnego (SCC) oraz w uzasadnionych przypadkach (za
zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru) dopuszcza się zmianę podanych zawartości cementu
do 10%.

Klasa Rozpływ stożka badany zgodnie z PN-EN 12350-8 [mm]

SF1 550 do 650

SF2 660 do 750

SF3 760 do 850

Klasyfikacji nie stosuje się do betonu z kruszywem o Dmax większym niż 40 mm

Sito #,

[mm]

Ułamek masowy kruszywa 

przechodzącego przez sito [%]

wymiar kruszywa

D ≤ 16,0 mm

wymiar kruszywa

D ≤ 22,4 mm

0,25 3÷12 2÷11

0,50 7÷23 5÷21

1,0 12÷38 9÷33

2,0 21÷50 16÷47

4,0 36÷60 28÷55

8,0 60÷80 45÷72

16,0 100 73÷92

22,4 - 100

Zawartość frakcji do 2 mm w mieszance 
kruszyw powinna być jak najmniejsza i 
jednocześnie zapewnić niezbędną urabialność 
mieszanki betonowej oraz nie powinna 
przekraczać (dla betonu samozagęszczalnego):
• 50 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu 

do 16,0mm,
• 47 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu 

do 22,4mm.



Beton architektoniczny 
W elementach obiektów wykonywanych z betonu monolitycznego należy zastosować
beton w standardzie architektonicznym kategorii co najmniej BA2

Tekstura* Porowatość* 
Równomierność 

zabarwienia*,**

Pow. próbna
Kategorie 

deskowania***
Koszty

Małe wymagania

BA1****

Obiekty typu PDZd i PG 

(bez ciągu pieszego), 

przepusty, ściany 

oporowe

T1 P1 RZ1
dowolny 

wybór
KD1 niskie

Średnie 

wymagania

BA2****

Obiekty typu PG (z 

ciągiem pieszym), 

wiadukty, mosty

T2 P2 RZ2 Zalecana KD2 średnie

Wysokie 

wymagani

BA3****

Kładki i inne obiekty 

inżynierskie w miejscach 

reprezentacyjnych (np. 

centra miast)

T3 P3 RZ3 Wymagana KD3
wysokie/bar

dzo wysokie

* Te wymogi/cechy zostały omówione szerzej w Tabeli 17a.

** Ogólny wygląd konstrukcji, istniejących lub nieistniejących różnic w odcieniu kolorystyki, można ocenić przeważnie po dłuższej żywotności konstrukcji 

(przynajmniej po kilku tygodniach).

*** Patrz: tabela 17b. 

**** Wymagane zabezpieczenie powierzchni środkiem anty-graffiti (do wysokości narażonej na pomalowanie), dla pozostałych powierzchni zastosować 

bezbarwną hydrofobizację.



Beton – wyrób budowlany

Dz.U. 2018 poz. 1233

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

§ 14 otrzymuje brzmienie: 

Producent wyrobu budowlanego wymienionego w załączniku nr 1  do 
rozporządzenia, który zgodnie z przepisami obowiązującymi  do 31 grudnia 2016 r. 
nie był objęty obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym,  nie jest obowiązany 
do dnia 30 czerwca 2019 r. sporządzać krajowej deklaracji (DWU) przy 
wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu 
budowlanego.

Dla producenta betonu towarowego oznacza to, że musi dodatkowo uzyskać 
Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji (dotyczy systemu 2+) 

GDDKiA i GUNB podjęły już współpracę w tym zakresie



Posumowanie

1. Formuła wprowadzenia dokumentu pozwala na jego szybszą aktualizacje

2. Możliwość zgłaszania uwag

3. Odpowiednio sformułowane wymagania materiałowe pozwalają uzyskać 
trwały produkt

4. Wewnętrzna kontrola producentów betonu – krok do uczciwej 
konkurencji

5. Na inwestycjach GDDKiA szczegółowe badania Zamawiającego

6. Departament Technologii Budowy Dróg jest otwarty na nowe 
specyfikacje i ich szerokie konsultacje  



Dziękujemy za uwagę

Marcin Nowacki

mnowacki@gddkia.gov.pl

Leszek Bukowski

lbukowski@gddkia.gov.pl
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