Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu kolejowego w km 2,545 linii nr 820 Chlastawa-Dąbrówka Zbąska

14. M.14.01.02

KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT STWIORB
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru elementów stalowych na obiekcie
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p.1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wytworzeniem,
montażem i odbiorem elementów stalowych niosących obiektów inżynieryjnych oraz kratek i balustrad.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Komisja Kwalifikacyjna Ministerstwa Infrastruktury - organ MI nadający prawo wykonywania mostów
drogowych, pieszych i kolejowych o konstrukcji stalowej przedsiębiorstwom wytwarzającym konstrukcje i wykonującym
montaże i remonty mostów (Sekretariat Komisji - Warszawa, ul. Jagiellońska 80).
1.4.2. Kontrola wewnętrzna - kontrola przeprowadzona przez wytwórcę wg własnych procedur w celu oceny, czy
wyroby określone tą sama specyfiką wyrobu i wykonane wg tego samego procesu wytwarzania spełniają wymagania
podane w zamówieniu.
1.4.3. Kontrola odbiorcza - kontrola przeprowadzona przed wysyłką, wg specyfikacji wyrobu, na wyrobach
mających stanowić dostawę lub na partiach wyrobów, których część ma stanowić dostawę, w celu sprawdzenia, czy te
wyroby spełniają wymagania podane w zmówieniu.
1.4.4. Świadectwo odbioru 3.1. - Dokument wystawiony przez wytwórcę, w którym stwierdza on, że dostarczone
wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu i podaje wyniki badań.
1.4.5. Łącznik ścinany – element konstrukcyjny służący do przenoszenia ścinania między betonem i stalą.
1.4.6. Sworzeń – szczególny rodzaj łącznika w kształcie trzpienia z główką, który jest przyspawany bezpośrednio
do górnej powierzchni stalowego dźwigara.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”, pkt 2.
Materiały do Projektu technologicznego montażu konstrukcji, Projektu warsztatowego konstrukcji stalowej, powinny być
zgodne z obowiązującymi normami, niniejszą STWiORB i zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonanie robót powinno być zgodne z wymaganiami normy PN - EN 1090-2:2018-9
Klasa nowych elementów konstrukcji stalowej EXC3 zgodne z normą PN - EN 1090-2:2018-9
2.2. AKCEPTOWANIE UŻYTYCH MATERIAŁÓW
Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania i montażu dostawców materiałów nie oznacza akceptacji materiałów.
Wytwórca jest zobowiązany do dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii materiałów.
2.3. STAL KONSTRUKCYJNA
2.3.1. Gatunek stali
Do wykonania mostowej konstrukcji kratownicowej stalowej zastosowano stal S355J2+N natomiast do wykonania
poręczy na skrzydłach przyczółków, murze oporowym i na torowisku zastosowano stal S235J2+N wg PN-EN 10025:2004
[24].
Stal powinna mieć udarność nie mniejszą niż 27J sprawdzaną w temp. -20oC (na próbkach Charpy) zgodnie z PN-82/S10052 [9] pkt 2.1.3.
Blachy powinny być sprawdzone metodą defektoskopii ultradźwiękowej celem wykrycia ewentualnych wad materiału
(rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05 [50]). Badanie to może być wykonywane w hucie lub zakładzie
wytwarzającym konstrukcję.
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2.3.2. Tryb postępowania przy dostawach stali
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji mostowej powinny:
1.
posiadać atest 3.1 wg PN-EN 10204:2004[51].
2.
mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami
zgodnie z PN-EN 10025-1:2004[24],
3.
spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych.
Dodatkowo wytwórca (Huta) powinna posiadać wdrożony system zapewnienia jakości ISO.
Zamawiający może dodatkowo wymagać Odbioru Komisarza Odbiorczego Ministerstwa Infrastruktury, powiadamiając o
tym fakcie Wykonawcę na etapie zatwierdzenia wytwórcy konstrukcji stalowej.
2.4. WYROBY ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny spełniać wymagania normy PN-EN 10025[24].
2.5. MATERIAŁY SPAWALNICZE I ŚRUBY MONTAŻOWE
Zamówienia na łączniki (śruby montażowe) i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji mostowej u
zaakceptowanych przez Inżyniera Wytwórców tych materiałów. Na Wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania
od dostawców i przechowywania atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej
dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą każdej partii materiałów.
Badania, które warunkują wystawienie atestów Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na
własny koszt. Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy powinny być atestowane w niezależnym laboratorium
zaakceptowanym przez Inżyniera na koszt własny Wytwórcy konstrukcji.
Spełnione muszą być wymagania następujących norm przedmiotowych:

dla śrub, wkrętów i nakrętek wg PN-EN 20898-2[63], PN-EN 26157-1[64], PN-EN ISO 4759-1[76],

dla sworzni wg PN-EN 22341:2000 [77],

dla podkładek wg PN-EN ISO 7089:2002[73], PN-EN ISO 7091[74], PN-EN ISO 4759-3[75],

dla elektrod otulonych wg PN-EN 757[68], PN-EN 1599-2002[72],

druty spawalnicze wg: PN EN 440[69], PN-EN 756[68], PN-EN 1668[70], PN-EN 758 [67], PN-EN 12535[71],

dla topników wg PN-EN 760[66],

dla gazów wg PN-EN 439[65].
Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy. Do spawania stali
należy stosować elektrody lub drut zapewniający wykonanie spoiny o parametrach nie gorszych niż materiał podstawowy.
3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 3.
Sprzęt do wykonania robót musi uzyskać akceptację Inżyniera.
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu obowiązani są do przedstawienia
Inżynierowi do akceptacji wykazu zasadniczego sprzętu. Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego
użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności/użyteczności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności
przedstawiciela Inżyniera. Do prostowania i gięcia rur, blach grubych, uniwersalnych, płaskowników i kształtowników
Wytwórca powinien stosować taki sprzęt, aby były zachowane zasady podane w PN-89/S-10050[6] pkt. 2.4.1.2.
4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 4.
4.2. TRANSPORT DOSTAWA I SKŁADOWANIE
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane
i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie
konstrukcji w takiej pozycji, w jakiej będzie eksploatowana. Szczególną uwagę należy zwracać w trakcie transportu na
następujące elementy:

łączniki,

elementy muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia, zniekształcenia, przewrócenia się lub
ześlizgnięcia w trakcie transportu,

ze względu na możliwość wyboczenia należy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku
i transportu,

drobne elementy muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy śrub
montażowych,

elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, nakrętki powinny być przewożone w zamkniętych pojemnikach,

dźwigary powinny być transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna być zachowana we wszystkich fazach
transportu i montażu konstrukcji,

w pewnych przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji jeśli będą odpowiednio zabezpieczone przed
utratą stateczności i innymi uszkodzeniami, po zatwierdzeniu przez Inżyniera.
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W trakcie transportu przewożone elementy powinny spełniać wymagania dotyczące wymiarów skrajni dla ruchu
drogowego i kolejowego. Elementy powinny być ładowane przy spełnieniu wymagań dotyczących skrajni pionowych
podanych w PN-69/K-02057 [78]i PN-70/K-02056 [79].
W przypadku konieczności przekroczenia skrajni Wykonawca musi uzyskać na transport takich elementów zgodę
odpowiednich władz.
Pojazd przewożący elementy przekraczające dopuszczalne wymiary powinien być odpowiednio oznakowany
i poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący.
Stalowe elementy konstrukcyjne powinny być:

w czasie załadunku, transportu, rozładunku i składowania utrzymywane w stanie suchymi wolnym od substancji
powodujących korozję,

składowane na podkładach ponad powierzchnią gruntu i chronione przed opadami atmosferycznymi,

składowane wg asortymentów i oddzielone od innych elementów.
4.3. ODBIÓR KONSTRUKCJI PO ROZŁADUNKU
Odbiór konstrukcji stalowej powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Inżyniera i powinien być przez Inżyniera
zaakceptowany. Na placu budowy Wykonawca musi przeprowadzić dokładne badania dostarczonej konstrukcji stalowej i,
jeśli to okaże się konieczne, przeprowadzić naprawy wszelkich uszkodzeń. Badania powinny obejmować sprawdzenie
kompletności konstrukcji oraz potwierdzenie, że wymiary i inne cechy są zgodne z tolerancjami podanymi w PN-89/S10050[6]. Wytwórca powinien dostarczyć dokumenty opisujące zastosowane podczas wytwarzania materiały, procesy
technologiczne oraz wyniki badań.
4.4. LIKWIDACJA USZKODZEŃ TRANSPORTOWYCH
Jeśli w trakcie odbioru konstrukcji zostaną ujawnione wady lub uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, których
usunięcie Inżynier uzna za konieczne, to Wytwórca przedstawi harmonogram usuwania odchyłek, poparty, jeśli zajdzie
taka potrzeba, projektem technologicznym. Inżynier może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności jego
przedstawiciela. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to
możliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności
przedstawiciela Inżyniera. Jeśli po robotach naprawczych występują dalsze uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje
zdyskwalifikowany.
4.5. TRANSPORT ELEKTROD
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być zgodne z wymaganiami
obowiązujących norm i zaleceniami producentów. Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami
producentów. Jeśli na powierzchni elektrody wystąpiły białe wykwity nie może być ona użyta do wykonania robót.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 5.
Przed rozpoczęciem robót objętych niniejszą specyfikacją Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Programu
Zapewnienia Jakości (PZJ), który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.
5.1.1. Wymagania w stosunku do Wytwórcy stalowych konstrukcji mostowych i Wykonawcy montażu
Konstrukcje stalowe mogą być wytwarzane jedynie w wytwórniach zakwalifikowanych przez Komisję Kwalifikacyjną
Ministerstwa Infrastruktury. Wytwórca konstrukcji powinien razem z ofertą przetargową dostarczyć Inżynierowi kopię
świadectwa Komisji dla danej Wytwórni. Wytwórca nie może przenieść wytwarzania całości lub części konstrukcji do innej
Wytwórni bez zgody Inżyniera. Podwykonawcy Wytwórcy muszą również posiadać świadectwa Komisji Kwalifikacyjnej.
Posiadanie świadectwa Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury obowiązuje również przedsiębiorstwa
wykonujące montaż stalowej konstrukcji mostowej.
Wytwórca musi wystawić dokument, w którym stwierdzi, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i poda wyniki badań (Świadectwo odbioru 3.1).
Dokument musi potwierdzić upoważniony przedstawiciel kontroli Wytwórcy, niezależny od wydziału produkcyjnego.
Termin ważności świadectwa i jego zakres muszą być zgodne z czasem realizacji i rodzajem wytwarzanej lub montowanej
konstrukcji.
Na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej Wykonawca dostarczy do akceptacji Inżyniera dokumentację
wykonawczą, w oparciu, o którą będzie realizowana konstrukcja.
Dokumentacja wykonawcza powinna zawierać:
 rysunki warsztatowe,
 program wytwarzania i scalania konstrukcji w Wytwórni,
 program montażu i scalania konstrukcji na budowie,
 program zapewnienia jakości zabezpieczenia antykorozyjnego,
 zestawienie ilości stali konstrukcyjnej.
5.1.2. Rysunki warsztatowe
Rysunki warsztatowe powinny być opracowane z uwzględnieniem podniesień wykonawczych wg PN-82/S-010052 [9] i
Standardami Technicznymi PKP PLK S.A. [94] oraz powinny uwzględniać przygotowanie elementów wysyłkowych do
transportu i montażu. Tolerancje wymiarów liniowych do 1,0 mm. Załącznikiem do rysunków warsztatowych powinno być
zestawienie ciężarów i powierzchni elementów konstrukcji. W rysunkach powinien być określony rodzaj obróbki ciętych
powierzchni.
5.1.3. Program wytwarzania konstrukcji w Wytwórni
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Wytwórca konstrukcji musi opracować i przedstawić Inżynierowi do akceptacji „Program wytwarzania konstrukcji”, który
powinien zawierać deklarację Wytwórcy o szczegółowym zapoznaniu się z dokumentacją projektową i Specyfikacjami oraz
sposobem realizacji zawartych tam zaleceń. „Program” powinien również zawierać:
1) harmonogram realizacji,
2) informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy,
3) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji (np.
spawacze),
4) informacje o dostawcach materiałów,
5) informacje o podwykonawcach,
6) informacje o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania,
7) projekt technologii spawania,
8) sposób przeprowadzenia badań wymaganych w Specyfikacjach,
9) inne informacje żądane przez Inżyniera,
10) ewentualne zgłoszenie potrzeby uściśleń lub zmian w Dokumentacji Projektowej.
Program robót musi uwzględniać spełnienie wszystkich ustaleń zawartych w Specyfikacji Technicznej. Sporządzenie
rysunków warsztatowych zapewnia Wykonawca robót.
5.1.4. Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera programu montażu. Program powinien
zawierać protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz:
1) harmonogram terminowy realizacji,
2) informację o personelu kierowniczym i technicznym Wykonawcy,
3) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji,
4) projekt montażu,
5) sprawdzenie
pracy
statycznej
konstrukcji,
jeśli
podczas
montażu
będzie
ona
podpierana
w innych punktach niż przewiduje to Dokumentacja Projektowa,
6) projekt technologiczny wykonania pomostu żelbetowego, jeśli występuje,
7) informacje o podwykonawcach,
8) informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania,
9) projekt technologii spawania,
10) projekt zabezpieczenia stateczności dźwigarów na czas betonowania płyty pomostu
11) sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji,
12) informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac montażowych,
13) inne informacje żądane przez Inżyniera.
5.1.5. Kontrola wykonywanych robót
Inżynier jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i odbiorów częściowych na
czas, których należy przerwać roboty. W zależności od wyniku badań Inżynier podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót.
5.1.6. Dziennik wytwarzania konstrukcji i Dziennik Budowy
Decyzje Inżyniera są przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w Dziennikach: Wytwarzania konstrukcji (w Wytwórni),
oraz Dzienniku Budowy (w trakcie montażu).
5.2. WYKONANIE KONSTRUKCJI W WYTWÓRNI
5.2.1. Cięcie materiałów hutniczych
Cięcie materiałów hutniczych należy wykonywać termicznie (automatycznie lub półautomatycznie). Wymagana klasa
krawędzi cięcia tlenem wynosi: 2-2-2-2 wg PN 76/M-69774[44]. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gradu,
naderwań oraz wżerów. Ostre krawędzie elementów należy stępić przez wyokrąglenie. W przypadku elementów
nienarażonych na wpływy atmosferyczne dopuszcza się stępienie krawędzi pod kątem 45° przy cięciu tlenowym można
pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które mają być poddane przetopieniu w procesie spawania. Dopuszcza
się cięcie mechaniczne blach pod warunkiem, że cięte krawędzie blach ulegną przetopieniu w procesie spawania. Przy
rozcinaniu blach i kształtowników, upoważniony pracownik przenosi znaki na rozcinane części i potwierdza zgodność
materiałową, swoim stemplem.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych, prostości, kształtu przekroju poprzecznego elementów oraz kształtu w obrębie
styków muszą spełniać wymagania określone punktem 2.4.2. PN-89/S-10050[6].
5.2.2. Ukosowanie krawędzi do spawania
Ukosowanie krawędzi do spawania należy wykonać według dokumentacji technicznej, zgodnie z PN-EN ISO 296921:2005 [38] lub starszymi PN-75/M-69014 [52], PN-74/M-69016[53] oraz Kartami technologicznymi spawania. Ukosowanie
można prowadzić za pomocą obróbki wiórowej, strugania, frezowania lub ukosowania termicznego (automatycznego lub
półautomatycznego).
Przy
ukosowaniu
termicznym
należy
usunąć
karby
i nierówności przez szlifowanie. Wszystkie krawędzie należy przygotować podczas warsztatowego wykonania elementów
obiektów mostowych. Krawędzie, które zostaną pospawane na montażu muszą być odpowiednio zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami oraz powłokami metalizacyjno-malarskimi.
5.2.3. Prostowanie i gięcie elementów
Prostowanie i gięcie na zimno na walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych, płaskowników i kształtowników
dopuszcza się w przypadkach, gdy promienie krzywizny r są nie mniejsze, a strzałki ugięcia f nie większe niż graniczne
dopuszczalne wartości podane w PN-89/S-10050[6]. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia
lub
promienia
krzywizny
podanych
w
PN-89/S-10050[6]
prostowanie
i gięcie elementów stalowych należy wykonać na gorąco przez:
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Podgrzanie do temperatury nie większej niż 723oC.

Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar poddany kuciu.

Chłodzenie elementów powinno odbywać się powoli w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC, bez użycia wody.

Zakrzywienie elementu.
Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą wystąpić pęknięcia lub rysy. Sposób ich ewentualnej naprawy
winien być zaakceptowany przez Inżyniera. W elementach ze stali o podwyższonej wytrzymałości S355J2+N nie powinny
wystąpić również miejscowe zahartowania.
5.2.4. Oczyszczenie krawędzi
Miejsce spawania oraz przyległy pas materiału o szerokości około 20 mm z każdej strony, należy przed
spawaniem oczyścić z rdzy, farb, tłuszczów oraz zawilgoceń aż do metalicznego połysku.
5.2.5. Składanie do spawania
Przed przystąpieniem do spawania elementy należy złożyć zgodnie z dokumentacją techniczna, oraz ustawić
w położeniu wymaganym dla wykonania spoin. Odstępy między elementami łączonymi spoinami czołowymi powinny
spełniać wymagania określone Kartami technologicznymi. Przesunięcia brzegów elementów spawanych nie powinny być
większe niż określone normami wymienionymi w punkcie 5.2.2 Specyfikacji. Szczeliny między elementami łączonymi
spoinami
pachwinowymi
nie
powinny
być
większe
niż
1,0mm.
Ustalanie
i unieruchamianie elementów do spawania może być wykonywane spoinami sczepnymi lub oprzyrządowaniem
montażowym. Spawanie złączy doczołowych należy rozpocząć i kończyć na płytkach wybiegowych mocowanych do
elementów spawanych. Płyty wybiegowe powinny mieć tę samą grubość i kształt, co elementy spawane. Płyty wybiegowe
powinny posiadać wymiary umożliwiające ułożenie spoiny o długości min. 25mm. Usuwanie płyt wybiegowych należy
wykonywać w odległości, co najmniej 3 mm od brzegów pasa. Nadmiar usunąć przez obróbkę mechaniczną.
5.2.6. Sczepianie
Przy wykonywaniu spoin sczepnych należy przestrzegać następujących zasad:

sczepianie powinni wykonywać wyłącznie spawacze o uprawnieniach wymaganych dla wykonywania właściwych
spoin,

długość spoiny sczepnej powinna wynosić 34 grubości łączonych materiałów,

spoiny sczepne umieszczać w odstępach równych 2030 krotnej grubości łączonych elementów,

spoiny sczepne powinny być wykonane bardzo starannie i oczyszczone z żużla,

spoiny sczepne posiadające niedopuszczalne wady takie jak: pęknięcia, przyklejenia należy wyciąć
i ponownie wykonać, a w przypadkach wątpliwych spoiny sczepne należy poddać badaniom penetracyjnym.
5.2.7. Scalanie elementów przy użyciu oprzyrządowania montażowego
Podczas scalania elementów konstrukcji wiaduktów na stanowiskach, można stosować ustalające oprzyrządowanie
montażowe typu: klamry, konie, kliny, itp. Przyrządy te powinny równocześnie ustawiać i trzymać spawane elementy
zabezpieczając je przed przesunięciem. Oprzyrządowanie ustalające należy wykonać ze stali St3SX lub ze stali jej
odpowiadającej wg PN-EN 10025[24].
Scalanie przyrządów montażowych z elementami konstrukcji wykonywać elektrodą Spawanie przyrządów montażowych
powinni wykonywać spawacze posiadający takie same uprawnienia jak dla wykonywania konstrukcji kładki. Spawanie
przeprowadzać zgodnie z parametrami i zasadami obowiązującymi przy wykonywaniu spoin konstrukcji, zawartych w
kartach
technologicznych
spawania.
Należy
stosować
podgrzewanie
wstępne
zgodnie
z zasadami opisanymi w pkt. 5.2.8.
Po wykonaniu spoin sczepnych, przyrządy montażowe odciąć w odległości, co najmniej 2mm od konstrukcji. Naddatki
usunąć poprzez szlifowanie. Miejsca po usuniętych przyrządach montażowych należy poddać badaniom penetracyjnym
pod kątem wystąpienia ewentualnych pęknięć.
5.2.8. Podgrzewanie krawędzi przed spawaniem
Elementy ze stali S355J2+N o grubości >20 mm należy przed sczepianiem i spawaniem podgrzewać do temperatury 150
C, oraz wolno studzić po spawaniu.
Podgrzewanie wstępne elementów spawanych może być wykonywane oporowo, matami grzejnymi lub palnikami
gazowymi (propan, butan). Podgrzewanie palnikami gazowymi powinno być wykonywane palnikami liniowymi
z ciągłym pomiarem temperatury podgrzewania oraz temperatury międzyściegowej. Pomiary temperatury mogą być
dokonywane przy użyciu termokredek. Wyniki pomiarów temperatury podgrzewania i międzyściegowej powinny być
rejestrowane w Dzienniku spawania.
5.2.9. Spawanie
Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera projektem technologii
spawania zawartym w programach wytwarzania i montażu konstrukcji. Temperatura otoczenia przy spawaniu stali powinna
być wyższa niż +5oC. Stanowiska spawania muszą być zabezpieczone przed opadami śniegu i deszczu i innymi
niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność względna
powietrza większa niż 80%, mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/s, temperatura powietrza niższa niż podana
wyżej) należy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości.
Wszystkie spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taką technologią (np. przez zastosowanie
odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Dopuszczalna wielkość podtopienia lub wklęśnięcia grani w
podpionie wg PN-85/M-69775[45] wg klasy wadliwości W2. Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką
albo zastosować inną obróbkę mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie
przekroczy 3% tej grubości.
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i dokumentacją
konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania, przy czym
wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10%.
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Należy dążyć, by jak największa część spoin była wykonana automatycznie, a zwłaszcza spoiny łączące pasy
ze środnikiem. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050[6].
Wady spoin czołowych i pachwinowych wykrywalne przez ich oględziny i makroskopowe nieniszczące badania określa się
wg PN-75/M-69703 [82]. Wymaga się zachowania klasy wadliwości nie wyższej niż W2 wg
PN-85/M-69775 [45].
5.2.10. Połączenia na śruby.
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio przygotowane i tak:
 trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu młotkiem,
 gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co najmniej dwa
zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki a podkładka pod nakrętkę pokrywała co najmniej
zwoje.
 powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru,
 śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym,
 montaż śrub, zwłaszcza w połączeniach sprężanych muszą spełniać warunki podane w normie 1090-2:2018-9.
5.2.11. Montaż balustrad i kratek
Kratki i balustrady muszą być zamontowane zgodne z dokumentacją projektową.
5.2.12. Ochrona antykorozyjna wykonywana w wytwórni
Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką zabezpieczone według Specyfikacji Technicznych M.14.02.01.[2] i
M.14.02.02.[3] Wykonanie czynności związanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powłok
ochronnych powinno być przewidziane w możliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji.
5.2.13. Odbiór konstrukcji u Wytwórcy
W komisji odbierającej, której skład ustala Inżynier, powinien uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa montującego
most.
Wytwórca powinien przedstawić komisji:
1) rysunki warsztatowe,
2) Dziennik Wytwarzania,
3) atesty użytych materiałów,
4) świadectwa kontroli laboratoryjnej,
5) protokoły odbiorów częściowych,
6) protokół z próbnego montażu, a jeśli próbny montaż nie był przewidywany, protokół z pomiaru geometrii wytworzonej
konstrukcji,
7) inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania,
8) ciężary elementów,
9) komplet uaktualnionej Dokumentacji Technicznej zawierającej wszystkie zmiany wynikłe w czasie wytwarzania
konstrukcji stalowej.
5.3. SKŁADANIE KONSTRUKCJI
5.3.1. Przemieszczanie elementów konstrukcji do miejsca ostatecznego ich położenia
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób gwarantujący jego
nieuszkodzenie. W przypadku zastosowania dźwigów:

roboty powinna wykonywać odpowiednio wyszkolona i wyekwipowana załoga,

elementy muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,

należy przeprowadzić próbne uniesienie na wysokość 20 cm i wprowadzić ewentualne poprawki do procesu
podnoszenia,

jakiekolwiek uszkodzenia ujawnione w trakcie wznoszenia konstrukcji powinny być naprawione przez Wykonawcę.
5.3.2. Połączenia spawane na placu budowy
Konstrukcja musi być scalona wg projektu montażu i projektu technologii spawania zawierającego plan spawania.
Spawane styki montażowe mogą być wykonane przy zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii
spawania, a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonięciu od wiatrów. Wszystkie spoiny
wykonywane na placu budowy są przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania
dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych musi być to zaakceptowane przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy.
Inżynier w takim przypadku może zażądać dodatkowych obliczeń ilustrujących wpływ dodatkowego spawania na pracę
konstrukcji. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050[6] i pkt.5.2.9. niniejszej STWiORB.
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5.4. OSADZENIE PRZĘSEŁ NA PODPORACH
Konstrukcja będzie osadzana na podporach zgodnie w projektem montażu konstrukcji zaakceptowanym przez Inżyniera.
Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach Inżynier musi dokonać ostatecznego odbioru łożysk i podpór
zachowując warunki określone w PN-89/S-10050[6] pkt.2.6.3.i pkt.3.3.1. oraz w STWiORB M.17.01.01.[4] Opuszczenie
konstrukcji nie może powodować deformacji wykraczających poza obszar pracy sprężystej nawet w przypadku awarii
podnośników. W czasie osadzania elementów przęsła główne elementy muszą zachowywać swoje płaszczyzny. Operacja
osadzania powinna być realizowana stopniowo z wykorzystaniem podkładek stalowych i klinów dębowych. Osadzanie
przęseł na podporach powinno odbywać się w obecności Inżyniera.
5.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE PO MONTAŻU
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w Wytwórni, gdzie wykonuje się wszystkie
warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po ukończeniu
montażu powłokę antykorozyjną należy dokończyć zgodnie z Specyfikacją Techniczną M 14.02.01.[2]
5.6. RUSZTOWANIA MONTAŻOWE
Rusztowania do montażu powinny być zaprojektowane i obliczone na siły wynikające z projektu montażu konstrukcji
ustroju niosącego. Zaakceptowany przez Inżyniera projekt rusztowań nie może być bez jego zgody zmieniany.
Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku powinny odpowiadać wymaganiom PN-M48090:1996 [83].
W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące odchyłki:

w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5% rozstawu,

w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ±5% wysokości jarzm, lecz nie więcej niż 5 cm,

w rozstawie poprzecznic i podłużnic pomostu ±5cm.
5.7. BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wykonawca musi przestrzegać aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie
środowiska.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt.6. Kontrola robót obejmuje
badania przeprowadzane w Wytwórni i na placu budowy. Badania materiałów, elektrod, połączeń powinny być
przeprowadzane
w
Wytwórni.
Badania
innych
elementów
powinny
być
przeprowadzane
w Wytwórni lub na budowie w zależności, gdzie są wykonywane dane roboty. Jakość robót wykonywanych na placu
budowy powinna być taka sama, jak jakość robót wykonywanych w Wytwórni. Wykonawca ma obowiązek prowadzić
kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera. Wykonawca ponosi koszty
wszystkich badań.
6.2. SPRAWDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW
W badaniach kontrolnych stali i wyrobów stalowych należy sprawdzić spełnienie wymagań podanych w punkcie 2.3.
niniejszej Specyfikacji. Ponadto należy sprawdzić, czy użyte elementy stalowe jak blachy, płaskowniki, kształtowniki są
zgodne z dokumentacją projektową, co do gatunku i odpowiadają właściwym normom przedmiotowym podanym w punkcie
2.3. niniejszej Specyfikacji.
Należy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie śrub i nakrętek. Do każdej partii
wyrobu powinno być wystawione przez Wykonawcę zaświadczenie zawierające, co najmniej:

datę wystawienia zaświadczenia,

nazwę i adres Wytwórni,

oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych,

masę netto wyrobu lub liczbę sztuk,

wyniki badań,

podpis i pieczęć Wytwórni.
Wykonawca powinien sprawdzić atesty producenta i porównać je z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej.
Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadają atesty wystawione przez Wytwórcę tych
materiałów. Atesty muszą potwierdzać zgodność danego materiału z normami przedmiotowymi oraz niniejszą STWiORB
oraz zgodność okresu gwarancji dla danego wyrobu.
6.3. TOLERANCJE
6.3.1. Dopuszczalne odchyłki prostości
Dopuszczalne odchyłki prostości elementów (pasów ściskanych) od podpory do podpory lub od węzła do węzła stężeń
wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. Dla elementów rozciąganych odchyłki mogą być dwukrotnie większe.
6.3.2. Dopuszczalne skręcenie przekroju
Dopuszczalne skręcenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów przekroju)
1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm.
6.3.3. Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju
Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego elementów konstrukcyjnych podano
PN-89/S-10050[6].
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6.3.4. Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w obrębie styków
Styki spawane należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia stykających się elementów nie
przekraczały 1 mm.
6.3.5. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w Dokumentacji Projektowej lub
innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w PN-S-10050[6], przy czym rozróżnia się:

wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu,
warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,

wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia.
6.4. SPRAWDZENIE ROBÓT SPAWALNICZYCH
6.4.1. Spawacze i ich marki
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane w systemie kwalifikacji
kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. Wszyscy uprawnieni do spawania konstrukcji
spawacze powinni być wpisani do dziennika spawania wraz z znakami identyfikującymi wykonanie przez nich spoin. W
dzienniku spawania powinny być odnotowane ponadto wszelkie odstępstwa od Dokumentacji Projektowej i technologicznej
jak również stwierdzone usterki wykonawstwa. Za prowadzenie dziennika na bieżąco i przedstawianie go do akceptacji
Inżynierowi jest odpowiedzialny jest Wykonawca.
6.4.2. Badanie spoin
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Za wykonanie badań jest odpowiedzialny
Wykonawca, który jest zobowiązany dostarczyć wyniki testów Inżynierowi. Końcowe badania spoin powinny być
przeprowadzane nie wcześniej jak po upływie 48 godzin po ich wykonaniu.
a) Badania wizualne
Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 970[32]. Badaniu wizualnemu podlega 100% długości wszystkich spoin.
Do pomiaru kształtu spoin oraz wielości niezgodności zewnętrznych należy stosować spoinomierze, suwmiarki oraz
przymiary. Należy określić rodzaj niezgodności spawalniczych i jej wielkość, a następnie na podstawie PN-EN 25817[39]
określić rzeczywisty poziom jakości złączy spawanych. Wyniki z badania należy zapisać w protokole.
b) Badania radiograficzne i ultradźwiękowe
Badania radiograficzne lub ultradźwiękowe obejmują wszystkie złącza doczołowe lub teowe o pełnym przetopie na całej
długości. Wybór konkretnej metody badania należy przedstawić w programie badań do akceptacji Inżyniera. Przy wyborze
metody badania należy kierować się zaleceniami przedstawionymi w tabeli 3 PN-EN 12062[31].
Badania radiograficzne i ultradźwiękowe wykonywać mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez Komisję
Kwalifikacyjną podczas przewodu kwalifikującego Wytwórnię dysponujące odpowiednio uprawnionym personelem i
sprzętem. Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i protokołów i
przekazać ją Inżynierowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.
Badania radiograficzne należy wykonać wg PN-EN 1435[54]. Na radiogramie powinny być podane: jego numer, nazwa
wytwórni oraz wskaźnik jakości obrazu wg PN-EN 462[58]. Poziom akceptacji należy określić
wg PN-EN 12517[36],
Badania ultradźwiękowe należy wykonywać wg PN-EN 583 [57]oraz PN-EN 1713[56], PN-EN1714 [55], Poziom akceptacji
należy określić wg PN-EN 1712[37]
c) Badania penetracyjne i magnetyczno-proszkowe
Badania magnetyczno proszkowe lub penetracyjne obejmują: 100% spoin doczołowych i teowych o niepełnym przetopie,
25% spoin pachwinowych wykonanych warsztatowo oraz 50% spoin pachwinowych wykonanych na montażu. Wybór
konkretnej metody badania należy przedstawić w programie badań do akceptacji Inżyniera.
Badania magnetyczno proszkowe należy wykonać wg PN-EN 1290 [59]. Poziom akceptacji należy określić wg PN-EN
1291[60].
Badania penetracyjne należy wykonywać wg PN-EN 571[33], Poziom akceptacji należy określić
wg PN-EN 1289[61]
6.4.3. Badania niszczące – płyty próbne
Wykonawca może odstąpić od wykonani płyt próbnych dla złączy spawanych doczołowych i teowych w przypadku
posiadania uznanej technologii spawania wg PN-EN 288-3[13]. Płyty próbne należy wykonać w warunkach oraz z
zastosowaniem parametrów takich samych jak przy wykonywaniu złączy spawanych konstrukcji.
6.4.3.1 Płyty próbne dla złączy doczołowych
Płyty próbne należy wykonać dla złączy doczołowych o grubości spawanych materiałów: 15, 20, 30mm dla każdej
stosowanej metody spawania:
Wymiary płyt próbnych złączy doczołowych uzależnione są od grubości spawanych elementów i wynoszą odpowiednio:




dla bl. 15mm
dla bl. 20mm
dla bl. 30mm

150x350
150x350
150x350
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Płyty próbne dla złączy doczołowych należy poddać następującym badaniom nieniszczącym i niszczącym:

badanie radiograficzne

próba statyczna rozciągania,

próba zginania,

próba udarności na próbkach Mesnagera w temperaturze -40C i Charpy w temp. -20C

badanie twardości

badanie makroskopowe
Badania płyt próbnych dla złączy doczołowych należy wykonać wg punktu 3.28 PN-89/S-10050[6]
6.4.3.2 Płyty próbne dla złączy teowych
Płyty próbne złącza teowego należy wykonać w dwóch wersjach:

płyta próbna dla złącza teowego ze spoiną pachwinową a6 łącząca środnik poprzecznicy (bl. 10) z pasem dolnym
poprzecznicy (bl. 10)

Płyta próbna złącza teowego ze spoiną czołową K15 łącząca środnik z pasem dolnym dźwigara skrzynkowego
Wymiary płyt próbnych złączy teowych uzależnione są od grubości spawanych elementów i wynoszą odpowiednio:
Płyta dolna (pozioma) 150x200mm
Płyta pionowa (środnik) 150x200mm
Płyty próbne dla złączy teowych należy poddać badaniom:

metalograficzne wg PN-89/S-10050[6] pkt. 3.2.8.9

badaniu twardości wg PN-89/S-10050[6] pkt. 3.2.8.8
W zgładach nie powinny występować pęknięcia i braki przetopu, głębokości wtopienia przy spoinach pachwinowych nie
powinny być mniejsze niż 0,3 grubości spoiny i nie mniejsze niż 2mm
6.4.4. Wymagane poziomy jakości i akceptacji złączy spawanych.
Badanie wizualne: wymagany poziom jakości B wg PN EN 25817 [39] (PN-ISO 5817), odpowiadający
akceptacji B wg PN-EN 30042[84]
Badanie penetracyjne: wymagany poziom jakości B wg PN EN 25817[39],
Badanie magnetyczno - proszkowe: wymagany poziom akceptacji 2 wg PN-EN 1291[60] (poziom
wg PN-EN 25817[39])
Badanie radiograficzne: wymagany poziom akceptacji złącza 1 wg PN-EN 12517 [39] (poziom
wg PN EN 25817[39])
Badanie ultradźwiękowe: wymagany poziom akceptacji złącza 2 wg PN-EN 1712[37] (poziom
wg PN EN 25817 [39])

poziomowi
jakości B
jakości B
jakości B

6.4.5. Usuwanie wad spawania.
Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nieodpowiadające wymaganiom należy usunąć w sposób
niepowodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych naprężeń. Powtórnie wykonane spoiny w miejscu
usuniętych należy poddać ponownemu badaniu w pełnym zakresie.
Wykonawca powinien zbierać wszystkie wyniki badań (w tym radiogramy) i dokumentację zawierającą protokoły w celu
przedstawienia ich Inżynierowi dla prowadzenia procedury odbiorczej oraz włączenia ich do dokumentacji odbioru
konstrukcji.
6.4.6 Śruby
Połączenia i montaż śrub należy sprawdzać wg PN-89/-S-10050 i/lub PN EN 1090-2:2018-9, wg dokumentacji
projektowej oraz instrukcji producenta materiałów.
Połączenia i montaż należy sprawdzić wizualnie po osadzeniu łączników i lokalnym dopasowaniu konstrukcji.
Połączenia, w których podczas dokręcania stwierdzono niekompletny zestaw śrub, sprawdza się ponownie pod względem
dopasowania, po osadzeniu śrub brakujących.
6.5. Usuwanie przekroczonych odchyłek
Przekroczenie odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez Inżyniera wraz z Projektantem
konstrukcji, czy przekroczone odchyłki wpływają na bezpieczeństwo, użytkowanie lub wygląd, Inżynier podejmuje decyzję
o ich pozostawieniu względnie usuwaniu. Przekroczenie dopuszczalnych odchyłek (ilościowe lub jakościowe) stanowi
jednocześnie podstawę do obniżenia umówionej ceny za wykonaną konstrukcję, niezależnie od usunięcia wad. Usuwanie
odchyłek powinno być prowadzone na podstawie projektu przygotowanego przez Wykonawcę zgodnie z PN-S-10050[6].
Wykaz odchyłek, ocena bezpieczeństwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inżyniera stanowią część dokumentacji
odbioru obiektu.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest tona (Mg) stali elementów ustroju niosącego. Dodatkowo obmiarowi mogą podlegać
balustrady wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym wg M.14.02.01 w metrach [m], kratki stalowe wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym wg M.14.02.01 w m2, montaż osłon przeciwporażeniowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym wg
M.14.02.01 w m2, montaż drabinek technologicznych w .
Do płatności przyjmuje się tonaż zgodnie z dokumentacją projektową, zwiększony lub zmniejszony o ilości
wynikające z zaaprobowanych przez Inżyniera zmian, sprawdzonych na placu budowy. Zarówno Inżynier jak i Wykonawca
mogą żądać końcowego sprawdzenia tonażu, w przypadku wątpliwości. Żądanie Wykonawcy musi być zgłoszone na
piśmie.
Ciężar właściwy stali należy przyjmować według polskich norm. Naddatki wynikające z zastosowania przez
Wykonawcę elementów zamiennych o większych niż potrzeba wymiarach nie są zaliczane do tonażu. Nie wlicza się do
tonażu powłok ochronnych. Ciężar spoin wlicza się do tonażu konstrukcji wg wskaźnika procentowego. Nie potrąca się
z tonażu otworów i wcięć o powierzchni mniejszej od 0,01m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8.
Konstrukcja stalowa obiektu podlega odbiorom na poszczególnych etapach jej wykonania zgodnie z normami PN
EN 1090.
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inżynier po zapoznaniu się z programem wytwarzania
konstrukcji i programem montażu. Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji programów. Odbiory częściowe
następują na podstawie wyników testów opisanych w pkcie 6 niniejszej specyfikacji.
Końcowy odbiór stalowej konstrukcji mostowej dokonywany jest po ukończeniu obiektu (ukończone mają być
roboty związane z pomostem, izolacją, nawierzchnią, dojazdami itp.). Obiekt mostowy musi być odbierany komisyjnie z
zachowaniem warunków określonych w normach PN EN 1090. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany
dostarczyć uaktualnioną dokumentację projektową zawierającą wszystkie zmiany wprowadzone w czasie budowy oraz
inwentaryzację powykonawczą obiektu mostowego. Próbne obciążenie obiektu mostowego należy wykonać na zlecenie
Inżyniera, zgodnie STWiORB dotyczącą próbnych obiążeń.
Jeżeli wyniki badań konstrukcji pozwalają na dopuszczenie obiektu mostowego do eksploatacji należy sporządzić
protokół odbioru końcowego zawierający:
 datę, miejsce i przedmiot spisanego protokołu;
 nazwiska przedstawicieli:
o Inżyniera,
o jednostki przejmującej obiekt w administrację,
o wykonawcy montażu,
o jednostki naukowo-badawczej orzekającej o przydatności eksploatacyjnej obiektu mostowego;
 oświadczenie jednostki przejmującej obiekt w administrację o przejęciu od Wykonawcy kompletnej dokumentacji
budowy w skład której wchodzą:
o dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,
o dziennik wytwarzania w wytwórni,
o dziennik budowy,
o atesty materiałów użytych w wytwórni i podczas montażu,
o świadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badań wymaganych w specyfikacjach,
o protokoły odbiorów częściowych,
o inne dokumenty przewidziane w programach wytwarzania i montażu;
 stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji;
 wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od dokumentacji projektowej, nie mających wpływu na
nośność, walory użytkowe i trwałość obiektu (mogą mieć wpływ na należność za wykonane roboty);
 stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji;
 podpisy stron odbioru wg pktu 2 protokołu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.
Cena jednostkowa wykonanie konstrukcji stalowej obejmuje:
 przygotowanie rysunków warsztatowych,
 przygotowanie programu wytwarzania konstrukcji,
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 dostarczenie materiałów i wszystkich pozostałych środków produkcji,
 badanie materiałów,
 wykonanie konstrukcji zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy oraz PZJ,
 wykonanie wzmocnień konstrukcji,
 prowadzenie badań robót spawalniczych, połączeń na śruby i nity,
 zapewnienie łączników do montażu na budowie,
 próbny montaż oraz oznakowanie elementów konstrukcji wg kolejności ich montażu na budowie,
 odbiór konstrukcji w wytwórni i transport na budowę,
 przygotowanie placu montażowego,
 wykonanie rusztowań i pomostów roboczych,
 wykonanie montażu wstępnego i końcowego,
 montaż balustrad wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
 montaż kratek zabezpieczonych antykorozyjnie,
 montaż osłon przeciwporażeniowych zabezpieczonych antykorozyjnie,
 montaż drabinek technologicznych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
 montaż łożysk wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
 badanie połączeń w tym nieniszczących,
 wykonanie wszystkich badań zgodnie z STWiORB
 usunięcie materiałów pomocniczych i odpadów poza pas robót.
Ceny wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmują również:
 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
PN-S-10050:1989
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
PN-EN 10025-1:2007:2005
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 1: Ogólne warunki
techniczne dostawy
PN-EN 10025-2:2007
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
PN-EN ISO 17635:2010
Badania nieniszczące spoin - Zasady ogólne dotyczące metali (oryg.)
PN-EN ISO 9013:2017-04:2008
Cięcie termiczne – Klasyfikacja cięcia termicznego – Specyfikacja geometrii wyrobu i
tolerancje jakości
PN-M-69703:1975
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia
PN-M-48090:1996
Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania i badania
przy odbiorze zmontowanych rusztowań
PN-EN 1994-1-1:2008
Eurokod 4 – Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych – Część 1: Reguły
ogólne i reguły dla budynków
PN-EN 756:2007
Materiały dodatkowe do spawania - Druty oraz kombinacje drutów litych i proszkowych z
topikami do spawania łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja
PN-EN 1090-1
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady oceny zgodności
elementów konstrukcyjnych
PN-EN 1090-2:2018-9
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne
dotyczące konstrukcji stalowych
PN-EN 14399-1:2007
Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 1: Wymagania
ogólne
PN-EN 14399-2:2007
Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 2: Badanie
przydatności do połączeń sprężanych
PN-EN 14399-3:2007
Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 3: System HR -Zestawy śruby z łbem sześciokątnym i nakrętki sześciokątnej
PN-EN 14399-4:2007
Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 4: System HV -Zestaw śruby z łbem sześciokątnym i nakrętki sześciokątnej
PN-EN 14399-5:2007
Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 5: Podkładki
okrągłe
PN-EN 14399-6:2007
Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 6: Podkładki
okrągłe ze ścięciem
PN-EN 14399-7:2008
Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 7: System HR -Zestaw śruby z łbem stożkowym i nakrętki
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PN- -EN 14399-8:2008
PN-EN 14399-9:2009

Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 8: System HV -Zestaw śruby pasowanej z łbem sześciokątnym i nakrętki sześciokątnej
Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 9: System HR lub
HV -- Zestawy śruby i nakrętki z bezpośrednim wskaźnikiem napięcia
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15. M.14.02.01

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE – POKRYWANIE POWŁOKAMI
MALARSKIMI KONSTRUKCJI STALOWEJ

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT STWIORB
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego – pokrywania powłokami malarskimi elementów konstrukcji stalowej.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p.1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego przez pokrywanie powłokami malarskimi stalowych elementów obiektów inżynierskich.
Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegają wszystkie elementy stalowe, z wyjątkiem tych wykonanych
ze stali nierdzewnej.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.

Czas przydatności wyrobu do stosowania – czas, w którym wyrób lakierowy po zmieszaniu składników nadaje
się do nanoszenia na podłoże.
Farba – wyrób lakierowy pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim funkcję
ochronną.
Punkt rosy – temperatura, przy której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia. Po obniżeniu
temperatury powietrza lub malowanego obiektu poniżej punktu rosy następuje wykraplanie się wody zawartej w
powietrzu.
Podkład gruntujący – warstwy nałożone bezpośrednio na podłoże w celu jego zabezpieczenia.
Międzywarstwa – farba przeznaczona na powłokę międzywarstwową, mającą różne funkcje, np. izolacyjną,
wypełnienie porów, wygładzenie małych nierówności, zabezpieczenie przeciwko uderzeniu, itp.
Warstwa nawierzchniowa – ostatnia, zewnętrzna powłoka malarska.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.000 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.000 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.000
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przy każdej
dostawie deklaracji własności użytkowych materiału objętego normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną,
lub krajowej deklaracji własności użytkowych dla materiału objętego Polską Normą lub krajową oceną techniczną, a także
kart technicznych poszczególnych materiałów. Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania
odpowiada Wykonawca.
2.2. WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE MATERIAŁÓW MALARSKICH DO ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO
Należy stosować materiały, które są oznakowane CE, lub dla których Wykonawca przedstawi deklarację
własności użykowych lub znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą lub krajową oceną techniczną.
Należy stosować materiały malarskie, należące do jednego ochronnego systemu powłokowego, wzajemnie
kompatybilne, nadające się do renowacji (jeśli jest taka potrzeba, nakładane na gorzej przygotowane powierzchnie). Kolor
farb powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST Wykonawca powinien zastosować system powłokowy do
stosowania na powierzchniach narażonych na wpływy warunków atmosferycznych, okresowy wpływ soli zimowego
utrzymania dróg i eksploatowanych w środowisku o kategorii korozyjności zgodnej z dokumentacją projektową, określonej
zgodnie z PN-EN-ISO 12944-2.
Przy wyborze rodzaju powłoki należy zwrócić uwagę, czy przez producenta podane jest wyraźne stwierdzenie
przydatności do stosowania. Producent powinien określić je w pierwszym rzędzie na danych z praktyki, odnoszących się
do podobnych przypadków zastosowań, determinowanych przez warunki środowiskowe, kształt konstrukcji,
przygotowanie powierzchni pod powłokę i sposób aplikacji materiału.
Ostateczne zatwierdzenie zestawu materiałów będzie dokonane przez Inżyniera po ocenie wykonanych przez
Wykonawcę próbnych, kompletnych powłok (powierzchnie referencyjne) (pkt 5.5). Miejsca do prób wskazuje Inżynier
wybierając miejsca o różnym stanie powierzchni, różnej ekspozycji na czynniki zewnętrzne i dostępie do czyszczenia
i malowania.
Do wykonania robót można stosować materiały o właściwościach podanych poniżej.
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2.3. FARBY STOSOWANE NA POSZCZEGÓLNE WARSTWY ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO
Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych elementów konstrukcji stalowej projektuje się z zestawu farb
epoksydowo-poliuretanowych.
Kolorystyka zgodna z dokumentacją projektową.
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stali konstrukcji – trójwarstwowa powłoka malarska (farba
epoksydowo-poliuretanowa), klasa korozyjności: C4, okres trwałości H – powyżej 15 lat. gr całk.: 280µm,
- balustrady oraz poręcze – powłoka cynkowa wykonywana na gorącą gr. 80 µm oraz doszczelnienie farbami
epoksydowo-poliuretanowymi gr. 120 µm,
- kratka Wema, drabinka technologiczna, osłony przeciwporażeniowe - powłoka cynkowa wykonywana na gorącą
gr. 80 µm
Uwaga! Nie dopuszcza się stosowania farb proszkowych.
2.4. MATERIAŁY DO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI DO MALOWANIA
Przedmiotem niniejszej STWiORB jest przygotowanie powierzchni metalizowanej do nałożenia powłok
malarskich przez oczyszczenie sprężonym powietrzem, wodą z dodatkiem detergentów lub w inny sposób zalecony przez
producenta zestawu malarskiego.
3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.000 „Wymagania ogólne”, pkt 3.
Sprzęt do wykonania robót musi uzyskać akceptację Inżyniera.
3.2. SPRZĘT DO MALOWANIA
Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów, instrukcjami nakładania farb
dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi się przede wszystkim do metod aplikacji i parametrów
technologicznych nanoszenia.
Do czyszczenia konstrukcji wodą należy stosować urządzenie myjące, zapewniające ciśnienie minimum 20 MPa
o wydajności 30-50 l/min. Do odsysania wody można stosować zwykłą pompę wirnikową. Do mieszania farb przed użyciem
należy stosować mieszadło zasilane sprężonym powietrzem. Do filtrowania farb, należy stosować siatki fosforobrązowe o
gęstości zalecanej przez producenta wyrobu lub sita wibracyjne.
Farby należy nakładać za pomocą natrysku bezpowietrznego lub powietrznego o ciśnieniu i pod kątem zalecanym
przez producenta materiałów. Do malowania nowoczesnymi materiałami o dużej zawartości części stałych, niezbędna jest
maszyna do malowania hydrodynamicznego, tłokowa, o przełożeniu minimum 1:60; ich liczba powinna być proporcjonalna
do wielkości obiektu, na przykład w obiekcie o powierzchni zabezpieczanej 35 000 m2 i czteromiesięcznym terminie
wykonania robót potrzebne są 2-3 maszyny.
Podczas prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, po osłonięciu obiektu, zalecane jest stosowanie
osuszacza powietrza i podgrzewacza oraz urządzeń do wyciągania powietrza w celu dokładnej wentylacji. Wydajność
instalacji wyciągowej musi być taka, aby w czasie czyszczenia była zapewniona dostateczna widoczność, a w czasie
malowania nie dochodziło do nadmiernego gromadzenia się rozpuszczalników (nie przekraczania dopuszczalnych NDSów). Trzeba na bieżąco wykonywać pomiary, aby dostatecznie często wymieniać powietrze; częstość wymian warunkuje
wielkość wentylatorów.
3.3. SPRZĘT DO TESTOWANIA PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI
Wykonawca powinien mieć do testowania przygotowania powierzchni, właściwości powłok i warunków
atmosferycznych:
–
taśmę do oceny stopnia zapylenia wg PN-EN ISO 8502-3:2000,
–
konduktometr lub inne przyrządy lub zestawy chemiczne zgodne z normami z grupy PN-EN ISO 8502
(PN-EN ISO 8502-5 , PN-EN ISO 8502-9) do oceny rozpuszczalnych zanieczyszczeń jonowych,
–
termometr do oceny temperatury powietrza, podłoża i wilgotnościomierz od oceny wilgotności względnej
powietrza oraz tabele do odczytu temperatury punktu rosy lub przyrząd do odczytu punktu rosy,
–
grubościomierz do pomiaru grubości powłok .
Rodzaj użytego sprzętu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Prawidłowe ustalenie parametrów
malowania należy przeprowadzić na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Inżyniera.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.000 „Wymagania ogólne”, pkt 4.
Materiały malarskie należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone budynki lub
wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów materiałów łatwo palnych zgodne z normą
PN-89/C-81400. Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +525C. Ponadto materiały
powinny być przechowywane wg określonych przez producenta okresach podanych w gwarancji i warunkach
przechowywania. Materiały należy składować poza strefami szczególnego zagrożenia powodzią tj. w strefach poza
międzywalem rzeki.
Transport wyrobów do zabezpieczenia antykorozyjnego winien odbywać się z zachowaniem obowiązujących
przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w normach przedmiotowych i wg PN-89/C-81400.
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Stalowe elementy pokryte powłoką gruntującą powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach.
Elementy zagruntowane, ale bez międzywarstwy, powinny być chronione przed wpływami temperatury. W trakcie
transportu elementy te powinny być zabezpieczone gumowymi lub filcowymi podkładkami przed obtarciami. Zagruntowane
elementy powinny być składowane na drewnianych, betonowych lub stalowych paletach z 30 cm prześwitem nad ziemią.
Zagruntowane elementy mogą być transportowane tylko po całkowitym wyschnięciu farby.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M-00.00.000 „Wymagania ogólne”, pkt 5.
Wykonawca w trakcie wykonywania i po wykonaniu robót wypełni odpowiednie protokoły, których wzory zostały
przedstawione w załącznikach do niniejszej STWiORB i przedstawi je Inżynierowi do zatwierdzenia.
Wykonawca zabezpieczeń antykorozyjnych przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi Program Zapewnienia
Jakości (PZJ) i zadeklaruje w nim w sposób wiążący:
–
skład kierownictwa robót z udokumentowaniem kwalifikacji,
–
organizacje brygad roboczych,
–
wyposażenie w sprzęt robót podstawowych,
–
sposób zabezpieczenia sprzętowego i organizacyjnego bezpieczeństwa prac i ochrony otoczenia,
–
organizację, zabezpieczenie kadrowe i sprzętowe kontroli wewnętrznej,
–
technologię i organizację usuwania odpadów,
–
organizację dostaw materiałów i metodykę kontroli ich jakości,
–
podstawowe dane o proponowanej technologii nanoszenia powłok z uwzględnieniem czynników
klimatycznych i umiejscowienia czasowego w ogólnym harmonogramie wznoszenia obiektu,
–
określenie sposobu umożliwiania Inżynierowi dostępu do frontu prac celem dokonania odbiorów
cząstkowych we wszystkich fazach technologicznych i odbioru końcowego.
Zmiany w ustaleniach przedstawionych w PZJ muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.
5.2. WARUNKI WYKONYWANIA PRAC MALARSKICH
Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od + 15C do +30C, a nie
powinna być niższa niż +5C.
Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80 %, nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie
deszczu, mgły i w czasie występowania rosy oraz przy silnym wietrze (4 Beauforta).
Temperatura podłoża powinna wynosić co najmniej +10C i powinna być o 3C wyższa od punktu rosy.
Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie
kurzu i deszczu. Po 15 września prace malarskie powinny być wykonywane pod osłonami z możliwością regulacji
temperatury i wilgotności. Oprócz ww. warunków należy przestrzegać warunków podanych przez producenta materiałów
malarskich w kartach technicznych materiałów.
W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sporządzić protokół z warunków klimatycznych panujących w
trakcie robót.
5.3. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW MALARSKICH ORAZ SPRZĘTU
Przed przystąpieniem do wbudowania materiału Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przy każdej
dostawie deklaracji własności użytkowych materiału objętego normą zharmonizowaną lub europejską oceną technicznną,
lub krajowej deklaracji własności użytkowych dla materiału objętego Polską Normą lub krajową oceną techniczą .
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich termin przydatności do aplikacji oraz szczelność
opakowania. Inżynier może zalecić wykonanie badań kontrolnych danego materiału wg metod przewidzianych
w odpowiednich normach. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia u Inżyniera sporządzonych przez producenta kart
technicznych stosowanych materiałów i przestrzegania zawartych w nich ograniczeń.
Po otwarciu pojemnika z farbą należy sprawdzić zgodnie z normą PN-EN ISO 1513:1999 i zapisać w protokole:
–
stan opakowania,
–
ocenę kożuszenia,
–
ocenę konsystencji (np. zżelowanie),
–
rozdział faz,
–
obecność zanieczyszczeń,
–
ocenę osadu.
Z kontroli jakości farb Wykonawca powinien sporządzić protokół.
W przypadku wystąpienia kożucha należy go usunąć. Nie nadają się do użytku farby zawierające
zanieczyszczenia, zżelowane oraz zawierające twardy osad. Osad miękki należy wymieszać, żeby ujednorodnić farbę.
Poza tym każdy materiał powłokowy należy przygotowywać do stosowania ściśle wg procedury podanej we
właściwej dla danego materiału karcie technicznej. Procedura ta powinna zawierać:
– sposób mieszania składników farb w celu otrzymania jednolitej konsystencji,
– dozowanie składników,
– minimalny czas schnięcia dla farby.
Jeśli to możliwe należy stosować mieszadła mechaniczne.
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W przypadku zastosowania materiałów dwukomponentowych, mieszanie składników musi odbywać się zgodnie
z zaleceniami producenta, w szczególności w zakresie czasu mieszania i czasu przydatności produktu do stosowania.
Należy bezwzględnie przestrzegać zużywania całej ilości farby w okresie, w którym zachowuje ona swoją żywotność.
Sprzęt do malowania (pistolety natryskowe, pompy, węże, pędzle) należy myć bezpośrednio po użyciu
rozpuszczalnikiem zalecanym przez producenta.
5.4. OCYNKOWANIE OGNIOWE
Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania zgodnie z wymogami ST M.14.02.02/
5.5. NAKŁADANIE WARSTW FARBY
5.5.1 Warunki ogólne
Podczas schnięcia i utwardzania powłok należy zapewnić warunki otoczenia zgodnie z kartami technicznymi
produktu.
Podczas wykonywania każdej kolejnej powłoki konieczne jest:
1) przestrzeganie czasu nałożenia kolejnej powłoki zgodnie z zaleceniami producenta farb,
2) sprawdzenie czy poprzednia powłoka w procesach międzyoperacyjnych nie uległa zabrudzeniu i ewentualne
usunięcie zabrudzenia.
W przypadku, gdy kolejną powłokę wykonuje się po przerwie zimowej lub jakiejkolwiek dłuższej przerwie, należy
zbadać poziom zanieczyszczeń jonowych. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń należy powierzchnię
konstrukcji umyć wodą podciśnieniem minimum 20 MPa.
Jeżeli przerwa w nanoszeniu powłok była dłuższa niż zalecana w karcie technicznej danej farby lub dłuższa niż
1 miesiąc dla powłok epoksydowych (jeśli producent nie zaleca inaczej), powierzchnię przed nakładaniem kolejnej warstwy
należy uszorstnić poprzez omiecenie drobnym ścierniwem (frakcji 0,4 -0,8 mm z przewagą frakcji drobnej; kąt czyszczenia
nie większy niż 60).
Nie dopuszcza się uaktywniania powierzchni substancjami chemicznymi zagrażającymi środowisku (np.
rozpuszczalnikami zawierającymi węglowodory aromatyczne).
5.5.2 Nakładanie kolejnych powłok
Warstwę gruntującą należy nakładać na powierzchnię, przygotowaną wg pktu 5.4.2 – suchą, pozbawioną
produktów korozji, soli, tłuszczu i kurzu.
Zaleca się nakładać farbę natryskiem bezpowietrznym lub powietrznym. Spoiny i krawędzie powinny być
dokładnie pokryte farbą gruntującą.
Warstwy pośrednie (międzywarstwy) można nakładać po upływie czasu zalecanym przez producenta, w
zależności od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i rodzaju farby ( zwykle w temp. 20C wynosi on 2 godz.).
Przed ułożeniem kolejnej warstwy farby należy przeprowadzić ewentualne, zalecane przez producenta farb przygotowanie
powierzchni np. przez ponowne umycie konstrukcji ewentualnie zszorstkowanie mechaniczne. Powierzchnia powinna być
sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu i soli.
Farbę należy nakładać natryskiem bezpowietrznym (chyba, że producent zaleca inaczej). Temperatura farby
w trakcie nakładania powinna wynosić co najmniej 15C. Warstwę nawierzchniową można nakładać po upływie czasu
podanego przez producenta systemu ( w temp. 20C wynosi on zwykle 8 godz.).. Jeżeli upłynął dopuszczalny, przez
producenta farb, okres między nałożeniem międzywarstwy i kolejnych wastw w tym warstwy nawierzchniowej,
międzywarstwę należy poddać obróbce zaleconej przez producenta systemu malowania.
Przed naniesieniem warstwy nawierzchniowej Inżynier powinien odebrać wcześniej ułożone warstwy i zlecić
ewentualne, konieczne naprawy. Uszkodzenia, niedomalowania i złącza należy uzupełnić tym samym, systemem
powłokowym. Warunki aplikacji, jak i sezonowanie farb muszą być zgodne z wymaganiami producenta. Jeśli
międzywarstwa nie wymaga naprawy, powierzchnię należy przygotować do nakładania warstwy nawierzchniowej
następująco:
– całą powierzchnię należy umyć wodą, aby usunąć zabrudzenia, zatłuszczenia i zanieczyszczenia
jonowe (najlepiej ciepłą wodą z dodatkiem biodegradowalnego detergentu, a następnie spłukać czysta
wodą),
– przygotować powierzchnię do malowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie farb (uszorstnienie
powierzchni, itd.).
Warstwę nawierzchniową należy nakładać na suchą powierzchnię, pozbawioną zanieczyszczeń, wolną od
tłuszczu i kurzu. Zaleca się stosowanie natrysku bezpowietrznego.
Czas schnięcia farby w temp. 20C wynosi około 3–8 godz., czas pełnego utwardzenia powłoki 7 dni.
Na budowie malowanie należy zakończyć na godzinę (w temp. 20C) przed zachodem słońca. Umożliwi to
wyschnięcie powłoki przed osadzeniem się wieczornej rosy. Powłoka, w określonym przez producenta, okresie
utwardzania musi być zabezpieczona przed nadmierną wilgocią.
Po wykonaniu każdej z warstw Wykonawca wypełni protokół.
5.6. WARUNKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Malowanie może być operacją niebezpieczną dla robotników. Przed przystąpieniem do prac zabezpieczeń
antykorozyjnych należy:
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sprawdzić wszystkie środki dostępu (rusztowania, wózki, drabiny itp.); pracownicy biorący udział
w procesie muszą znać maksymalne dopuszczalne obciążenie i nigdy go nie przekraczać,
sprawdzić, czy wszystkie stanowiska pracy spełniają wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu
powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym,
sprawdzić, czy wszystkie wyroby posiadają, zgodnie z wymaganiami ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, czy są wymagane
specyficzne środki ochrony i zapoznać pracowników z zagrożeniem pożarowym i wybuchowym
materiałów,
w wypadku prac na gotowym obiekcie, wykonać odpowiednie osłony i zabezpieczenia zapobiegające
zanieczyszczeniu gleby i wód.
jeżeli proces nakładania powłok prowadzony jest nie w malarni, lecz w pomieszczeniu z wentylacją
należy sprawdzić czy odciągi wywiewne są w stanie zapewnić bezpieczne stężenie oparów
rozpuszczalnika w powietrzu, które przyjmuje się na poziomie 10% dolnej granicy wybuchowości. To
samo dotyczy wentylacji przestrzeni zamkniętych (np. konstrukcji skrzynkowych). Opary
rozpuszczalników są cięższe od powietrza stąd gromadzą się w najniższych partiach; wyciągane
powietrze musi być uzupełniane świeżym,
przed przystąpieniem do nakładania farb należy zlokalizować i usunąć możliwe źródła ognia (spawanie,
szlifowanie, grzejniki, urządzenia elektryczne nie będące w wersji przeciwwybuchowej),
w wypadku pracy na gotowych obiektach należy sprawdzić, czy powierzchnie przeznaczone do
malowania nie są nadmiernie podgrzane (np. promieniami słońca). Farby nie powinno nakładać się na
powierzchnie, których temperatura przekracza 40C,
sprawdzić sprzęt do aplikacji, węże powietrzne i złączki przetestować ciśnieniem wyższym od
roboczego,
ściśle przestrzegać wszystkich zapisów rozporządzenia.

5.7. WARUNKI GWARANCJI
Zamawiający w umowie z Wykonawcą zabezpieczenia antykorozyjnego powinien precyzyjnie określić kryterium,
wg którego będzie egzekwowane wykonanie poprawek. W przypadku, gdy inaczej nie zostało ustalone w warunkach
kontraktu, zalecane jest:
a. sprawdzenie stanu powłoki w ramach przeglądu gwarancyjnego, które nastąpi 5 lat po dacie odbioru
końcowego,
b. ocena stanu powłoki, która dokonana zostanie wg raportu z inspekcji powłok (wzór raportu podano
w załączniku nr 4), w którym oceniane będą:
– stan powłok wg wzorców zawartych w normach: PN-EN ISO 4628-2:2005, PN-EN ISO 46283:2005, PN-EN ISO 4628-4:2005, PN-EN ISO 4628-5:2005, PN-EN ISO 4628-6:2001,
– przyczepność powłok metodą nacięć wg PN-EN ISO 2409:1999 lub ASTM:D 3359-97 i metodą
odrywania wg PN-EN ISO 4624:2004 z podaniem przyrządu, którym będzie wykonane badanie.
Do wykonania poprawek kwalifikują się powłoki na tych elementach konstrukcji, na których występuje
skorodowanie większe niż na wzorcu Ri1 (powierzchnia skorodowana 0,05%), kredowanie powyżej stopnia 2, jakiekolwiek
pęcherzenie, łuszczenie i pękanie powłok, wyłączając uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez użytkowników dróg;
adhezja do podłoża i adhezja międzywarstwowa powłok powinna mieć stopień 1 wg PN-EN ISO 2409:1999 (dla powłok z
farb tiksotropowych 2) lub powyżej 3A wg ASTM:D 3359-97 i wartość powyżej 4 MPa wg PN-EN ISO 4624:2004. W
przypadku pojedynczych lokalnych uszkodzeń elementu (do 0,05% powierzchni elementu) dopuszcza się wykonanie
napraw zgodnie z PN-ISO 8501-2:2002.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.000 „Wymagania ogólne” pkt.6.
6.2. SPRAWDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW MALARSKICH
Można stosować jedynie materiały mające odpowiednie dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania
w budownictwie komunikacyjnym, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.
Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału, Wykonawca przedstawi przy każdej dostawie deklaracji
własności użytkowych materiału objętego normą zharmonizowaną lub europejską oceną technicznną, lub krajowej
deklaracji własności użytkowych dla materiału objętego Polską Normą lub krajową oceną techniczą. Materiały, na
podstawie powyższych dokumentów, powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2 niniejszej STWiORB. Materiały nie
spełniające wymogów należy wyeliminować. Przed wbudowaniem materiału Wykonawca musi przedstawić Inżynierowi
karty techniczne poszczególnych materiałów. Przed rozpoczęciem malowania należy doświadczalnie ustalić parametry
malowania. Wykonawca powinien przeprowadzić próbne malowanie powierzchni za pomocą wybranego systemu farb i
przedstawić Inżynierowi do akceptacji. Wykonawca ma obowiązek kontrolować lepkość materiału malarskiego każdego
pojemnika. Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca.
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6.3. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI DO MALOWANIA
Ocena przygotowania powierzchni stali do malowania podana jest w pktach 6.3.1 ÷ 6.3.5.
6.3.1 Wizualna ocena stanu powierzchni
Wizualną ocena stanu powierzchni obejmuje sprawdzenie suchości, braku zapyleń i zanieczyszczeń olejami
i smarami
6.3.2 Badanie odłuszczenia
Powierzchnia powinna wykazywać brak zatłuszczenia.
Ocenę ilościową przeprowadza się wg ISO/DIS 8502-7 poprzez zdjęcie z powierzchni zatłuszczeń metodą Bresla
wg PN-EN ISO 8502-6:2000 z użyciem cykloheksanu jako rozpuszczalnika, a następnie oznaczenie kolorymetryczne
tłuszczów w reakcji z kwasem siarkowym i dwuchromianem potasu.
Do oceny jakościowej zaleca się stosować metodę fluorescencyjną dla wszystkich zatłuszczeń, które świecą
w świetle UV. Metoda polega na oświetleniu badanej powierzchni światłem UV o długości fali w zakresie 380÷430 nm.
Badanie należy przeprowadzić w ciemności, większość zanieczyszczeń tłuszczowych świeci w ciemności pod wpływem
oświetlenia światłem. Ocenę należy przeprowadzić przynajmniej w trzech miejscach badanej powierzchni. Dla
zanieczyszczeń tłuszczowych, które nie świecą w świetle UV ocenę przeprowadza się wg normy PN-70/H-97052. Na
badaną powierzchnię nakłada się 2-3 krople benzyny ekstrakcyjnej. Po upływie 10 s na badane miejsce przykłada się
krążek bibuły do sączenia, a na drugi krążek wzorcowy z tej samej bibuły daje się 2-3 krople tej samej benzyny. Po
odparowaniu benzyny porównuje się krążki przy świetle dziennym.
Różnica wyglądu krążków (obecność lub brak plamy tłuszczowej) świadczy o zatłuszczeniu powierzchni. Ocenę
należy przeprowadzić przynajmniej w trzech miejscach badanej powierzchni.
6.3.3 Badanie skuteczności odpylenia
Ocenę przeprowadza się zgodnie z PN-EN ISO 8502-3:2000. Na badaną powierzchnię nakłada się pasek taśmy
samoprzylepnej Celofix A długości 15 cm i trzykrotnie przeciąga kciukiem przez całą długość taśmy. Taśmę po zdjęciu
nakłada się na kontrastowe podłoże i porównuje ze wzorcami podanymi w normie. Ocenę należy przeprowadzić
przynajmniej w trzech miejscach badanej powierzchni.
Stopień zapylenia powinien być nie wyższy niż 3.
6.3.4 Skuteczność usunięcia zanieczyszczeń jonowych
a) Metoda zdejmowania zanieczyszczeń z powierzchni
Metodę zdejmowania zanieczyszczeń jonowych z powierzchni obiektu opisano w normie PN-EN ISO 85025:2005.
W miejscu pomiarowym nakleja się szablon o wymiarach 10  10 cm z papieru samoprzylepnego celem
ograniczenia powierzchni pobrania próbki. Z tego obszaru zdejmuje się zanieczyszczenia za pomocą trzech tamponów
z waty zamoczonych w wodzie destylowanej o maksymalnym przewodnictwie 5scm-1. Tampony moczy się w pojemniku
ze 100 ml wody destylowanej. Po przetarciu ograniczonego szablonem obszaru tampon umieszcza się w suchym
pojemniku. Po zakończeniu zdejmowania zanieczyszczeń ograniczony obszar wyciera się suchym tamponem i umieszcza
się go też w pojemniku. Do pojemnika z tamponami wlewa się resztę niewykorzystanej wody destylowanej i intensywnie
miesza.
Liczbę punktów zdejmowania zanieczyszczeń jonowych należy przyjmować wg tablicy 4.
Tablica 4. Liczba punktów pomiarowych przy metodzie zdejmowania zanieczyszczeń z powierzchni
Lp.
1
2
3
4

Wielkość powierzchni w m2
do 100
101 – 1000
1 001 – 5000
powyżej 5000

Liczba punktów pomiarowych
5
10
20
20 punktów na każde 5000 m2

b) Oznaczanie zanieczyszczeń w zdjętej próbce
Oznaczenia dokonuje się zgodnie z PN-EN ISO 8502-9:2002.
Przewodność roztworu wody destylowanej ze zdjętymi zanieczyszczeniami mierzy się konduktometrem
z kompensacją temperatury. Od tak zmierzonego przewodnictwa odejmuje się przewodnictwo użytej do zdejmowania
zanieczyszczeń wody destylowanej. Wynik w temperaturze 20C podaje się w Ms/m.
Poziom zanieczyszczeń jonowych powinien wynosić poniżej 15 Ms/m.
6.3.5 Sprawdzenie braku zawilgocenia powierzchni
Powierzchnia powinna wykazywać brak zawilgocenia, sprawdzony wg PN-EN ISO 8502-4:2000 i PN-EN ISO
8502-8:2005.
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6.4. KONTROLA NAKŁADANIA POWŁOK MALARSKICH
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem sprawności użytego sprzętu i techniki
nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia
świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok.
Rozpoczynając nanoszenie powłok, a także przy wszystkich zmianach sprzętu i materiałów należy na bieżąco
kontrolować grubość nakładanej warstwy mierząc jej grubość na mokro grzebieniem malarskim zgodnie z PN-EN ISO
2808:2000 metoda 7B. Wykonywanie i kontrolę robót ułatwia przyjęcie różnych kolorów dla każdej powłoki.
Należy kontrolować tzw. wyrabianie, czyli pogrubienie powłoki wykonywane po wyschnięciu naniesionej powłoki
na krawędziach, obrzeżach otworów, szczelinach, spoinach, śrubach. Do „wyrabiania” należy stosować farbę w innym
kolorze niż kolor danej powłoki.
6.5. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANYCH POWŁOK
Wykonawca wykaże, że poszczególne powłoki malarskie zostały wykonane zgodnie z przedmiotowymi normami,
dokumentacją projektową i specyfikacją projektową:
– po zagruntowaniu,
– po wykonaniu międzywarstwy, przed wysyłką z warsztatu,
– po wykonaniu warstwy nawierzchniowej.
Ocenę jakości powłok malarskich przeprowadza się kontrolując:
– wygląd zewnętrzny powłoki – (ocena niedomalowań, zacieków, wtrąceń, zmarszczeń, cofania się
wymalowania, kraterowania igłowego, kraterowania z pękającymi pęcherzami, spękań, skórki
pomarańczowej, suchego natrysku, podnoszenia, zgodności koloru z projektowanym),
– grubość powłok,
– przyczepność powłok,
– twardość powłoki.
6.5.1 Wygląd zewnętrzny powłoki (ocena staranności wykonania powłok)
Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W
z odległości 0,5 ÷ 1,0 m od powierzchni. Za miejsce obserwacji przyjmuje się obszar w kształcie kwadratu o boku 10 cm,
dobrze widoczny z odległości 0,5 ÷ 1,0 m.
W wypadku stwierdzenia wyraźnych różnic w jakości wymalowania w danym rejonie można go podzielić na części
różniące się między sobą i każdą z nich traktować jako oddzielna część. Miejsca obserwacji powinny być w równomierny
sposób rozmieszczone na ocenianej powierzchni. Liczbę miejsc obserwacji można przyjmować wg tablicy 5.
Tablica 5. Liczba miejsc obserwacji wyglądu zewnętrznego powłoki
Lp.
1
2
3
4

Powierzchnia w m2
do 50
od 51 do 100
od 101 do 1000
na każde następne 1000

Liczba miejsc obserwacji
1÷2
2÷4
5
5

Wynik obserwacji powinien zawierać:
– liczbę wszystkich miejsc obserwacji w cyfrach bezwzględnych, obejmującą 100% ocenianej powierzchni,
– liczbę miejsc zaliczonych do poszczególnych klas w cyfrach bezwzględnych,
– procentowe obliczanie udziału miejsc zaliczonych do poszczególnych klas w stosunku do wszystkich
miejsc obserwacji.
6.5.2 Ocena wyglądu powłok pośrednich
Powłoki pośrednie w zestawie podlegają jedynie ocenie pod kątem wad niedopuszczalnych. Za
niedopuszczalne wady powłok malarskich uznaje się wady wynikające ze złej jakości farb lub zastosowania w zestawie
farb niewspółpracujących ze sobą oraz niestarannego prowadzenia prac malarskich, w wyniku czego występuje na ogół
podnoszenie się pokrycia, spęcherzenie i zmarszczenie.
Za wady niedopuszczalne należy uznać:
– grube zacieki w formie firanek z występującymi na nich spęcherzeniami powłoki,
– grube zacieki kończące się kroplami farby,
– skórka pomarańczowa i kratery wynikające z podnoszenia się pokrycia,
– kratery przebijające powłokę do podłoża,
– duże spęcherzenia,
– zmarszczenia, spękania wgłębne,
– spękania deseniowe.
Wystąpienie choćby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powłokę na danym fragmencie powierzchni.
6.5.3 Ocena wyglądu powłoki nawierzchniowej
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W ocenie koloru należy posługiwać się kartą kolorów RAL. Wymagana jest klasa II wyglądu powłoki na minimum
70% miejsc obserwacji oraz klasa III na maksymalnie 30% miejsc obserwacji (wg tablicy 6).
Tablica 6. Klasy, jakości powłok malarskich
Lp.
1

Wady powłoki
Zmiana koloru i odcienia

2

Zanieczyszczenia
mechaniczne

3

Zacieki

4

Ukłucia igłą, kratery

Klasa II
Kolor zgodny z kartą kolorów;
nieznaczna zmiana odcienia na
zaciekach
Pojedyncze zanieczyszczenia
wmalowane w powłokę lub
osadzone w warstwie
nawierzchniowej
Nieznaczne zacieki uwidaczniające
się jedynie zmianą odcienia
powłoki
Pojedyncze ukłucia igłą

5

Zmarszczenia,
spęcherzenia, skórka
pomarańczowa, spękania
powierzchniowe

Bardzo nieznaczne drobne
zmarszczenia, niedopuszczalne
spękania, skórka pomarańczowa i
spęcherzenia

Klasa III
Kolor zgodny z kartą kolorów;
nieznaczne różnice w odcieniu
Zanieczyszczenia w formie
pojedynczych zgrupowań, których
powierzchnia nie przekracza 1 cm2
Małe, płaskie niekończące się
kroplami farby
Dość liczne ukłucia igłą, pojedyncze
kratery
Drobne zmarszczenia, nieznaczna
skórka pomarańczowa,
niedopuszczalne spękania
i spęcherzenia

6.5.4 Grubość powłoki
Pomiar należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000. Zaleca się metodę nieniszczącą (metodę 6). Do
pomiaru należy stosować miernik elektromagnetyczny z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Wyniki pomiarów przy
prawidłowej grubości zestawu powinny spełniać wymóg, aby 90% wyników pomiarów wykazywało nie niższą od wartości
nominalnej, a najwyżej 10% pomiarów może mieć wartość co najmniej 0,9 wartości nominalnej. Maksymalna grubość nie
może być większa od dwukrotnej grubości nominalnej, lecz nie większa niż 600m. Liczbę punktów pomiarowych należy
określić zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000.
6.5.5 Przyczepność powłok
Przyczepność powłok należy testować metodą odrywową (pull-off) wg PN-EN ISO 4624:2004 i jedną z metod
nacięciowych: metodą siatki nacięć wg PN-EN ISO 2409:1999 lub metodą nacięcia krzyżowego wg ASTM D 3359:1997.
Przyczepność powinna wynosić:
– nie mniej niż 5MPa wg metody odrywowej,
– stopień nie wyższy niż 1 wg metody siatki nacięć,
– stopień nie niższy niż 4A wg metody nacięcia krzyżowego.
Po dokonaniu pomiaru każdą z wymienionych metod należy uzupełnić zniszczoną powłokę malarską tym samym
systemem lakierowym, który stosowano uprzednio przy malowaniu. Liczbę punktów pomiarowych przyczepności należy
określać wg tablicy 7.
Tablica 7. Liczba punktów pomiarowych przy badaniu przyczepności powłoki
Lp.
1
2
3
4

Wielkość powierzchni w m2
do 100
101-1000
1001-10000
powyżej 10000

Liczba punktów pomiarowych
3
5
6
6 na każde 10000 m2

6.5.6 Twardość powłoki
Twardość powłoki badana wg PN-ISO 15184 powinna >1H.
6.6. PROTOKÓŁ Z KONTROLI
Należy wykonać protokół z kontroli całego systemu powłokowego oraz karty dokumentacji powykonawczej.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.000 „Wymagania ogólne”, pkt 7.
Jednostką obmiarową jest 1 T (tona) powierzchni podlegającej malowaniu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.000 „Wymagania ogólne”, pkt 8.
Do robót zanikających i podlegających zakryciu należy przygotowanie powierzchni do malowania, nałożenie
warstw gruntującej i międzywarstwy.
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Odbiory następują na podstawie wyników badań przedstawionych w pkcie 6. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki
pozytywne, roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami STWiORB. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik
ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany
doprowadzić roboty do zgodności z STWiORB i przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości robót przed ich zakryciem. Odbioru
tego dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu przez Wykonawcę i potwierdza w formie pisemnej.
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości, ilości i wartości sprzedażnej wykonywanych robót objętych odbiorem
częściowym. Przedmiotem odbioru częściowego mogą być wyłącznie zakończone elementy obiektu (np. przęsło).
Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie jakości, ilości i wartości sprzedażnej wykonanych robót.
Przedmiotem odbioru końcowego mogą być tylko całkowicie zakończone roboty na obiekcie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.000 „Wymagania ogólne”, pkt 9.
Cena wykonania powłoki malarskiej obejmuje:
– roboty przygotowawcze,
– dostarczenie projektu technologicznego wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego, renowacji powłok
i PZJ,
– zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,
– przygotowania powierzchni konstrukcji do malowania,
– wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót,
– wykonanie powłok malarskich przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB,
– wykonanie projektu rusztowań i konstrukcji zabezpieczających,
– wykonanie niezbędnych rusztowań i ich przekładanie,
– wykonanie prac zabezpieczających,
– przeprowadzanie badań przewidzianych w specyfikacji,
– dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw między poszczególnymi
operacjami (warstwami),
– naprawa uszkodzonej powłoki antykorozyjnej,
– zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót,
– zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami czynników atmosferycznych
oraz zanieczyszczeń,
– demontaż rusztowań,
– zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich i składowania
dostarczonych z wytwórni elementów konstrukcji,
– zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
– wykonanie próbnych powłok malarskich,
– wykonanie badań i przygotowanie odpowiednich protokołów i raportów,
– uporządkowanie miejsca robót.
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje m.in.:
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjna obsługa robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN ISO 12944-1:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych
systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie
PN-EN ISO 12944-2:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych
systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk
PN-89/C-81400.
Farby i lakiery. Pakowanie, przechowywanie, transport
PN-EN ISO 12944-7:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą systemów
malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.
PN-EN ISO 12944-8:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą systemów
malarskich. Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji
PN-EN ISO 1513:1999
Farby i lakiery. Sprawdzenie przygotowania próbek do badań
PN-EN ISO 8502-3:2000
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu
wcześniej nałożonych powłok
PN-ISO 8501-2:2002.
Przygotowywanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych
powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok (kolorowe wzorce)
PN-EN ISO 4628-2:2005
Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia
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Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 3: Ocena stopnia zardzewienia
PN-EN ISO 4628-4:2005
Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 4: Ocena stopnia spękania
PN-EN ISO 4628-5:2005
Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 5: Ocena stopnia złuszczenia
PN-EN ISO 4628-6:2001
Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie intensywności, ilości i rozmiaru
podstawowych rodzajów uszkodzeń. Ocena stopnia skredowania metodą taśmy
PN-EN ISO 2409:1999
Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć
ASTM D 3359:1997
Oznaczenie przyczepności powłoki do podłoża metodą taśmy (metoda krzyża Andrzeja)
PN-EN ISO 4624
Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności
PN-70/H-97052
Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do
malowania
ISO/DIS 8502-7
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów.
Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 7: Możliwe do stosowania
w warunkach terenowych analityczne metody oznaczania olejów i smarów
PN-EN ISO 8502-6:2000
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania
służące do oceny czystości powierzchni. Część 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych
zanieczyszczeń do analizy. Metoda Bresle’a
PN-EN ISO 8502-3:2000
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb podobnych produktów. Badania
służące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną)
PN-EN ISO 8502-5:2005
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i lakierów i podobnych
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 5: Oznaczanie
chlorków na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki
wskaźnikowej)
PN-EN ISO 8502-9:2002
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania
służące do oceny czystości powierzchni. Część 9: Terenowa metoda konduktometrycznego
oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie
PN-EN ISO 8502-4:2000
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania
służące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa
kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby
PN-EN ISO 8502-8:2005
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania
służące do oceny czystości powierzchni. Część 8: Metoda polowa refraktometrycznego
oznaczania wilgoci
PN-EN ISO 2808:2000
Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki
ISO 15184:2001
Farby i lakiery. Sprawdzenie twardości metodą ołówkową
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 1 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U. z 2004 r. nr 16, poz. 156)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881wraz z późniejszymi zmianami)
Zalecenia do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych,
nowelizacja w 2006 r. stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
dnia 8 marca 2006 r.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 11, poz. 84 wraz
z późniejszymi zmianami)
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