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M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
1.
Wstęp
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych w ramach realizacji zadania:
„Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na remont mostu w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice”.
1.2
Zakres stosowania STWiORB
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3
Zakres robót objętych STWiORB
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi w spisie treści STWiORB:
M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
M.11.01.00 ROBOTY ZIEMNE
M.11.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I -IV
M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM
M.11.01.05 WZMOCNIENIE STREF PRZEJŚCIOWYCH
M.12.00.00. ZBROJENIE
M.12.01.00. STAL ZBROJENIOWA
M.12.01.06. STAL ZBROJENIOWA BST500S
M.13.00.00. BETON
M.13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY
M.13.01.08. BETON KLASY ≥ C20/25 (B25)
M.13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY
M.13.02.01 BETON NIEKONSTRUKCYJNY C12/15
M.14.01.00. KONSTRUKCJE STALOWE
M.14.01.02. KONSTRUKCJA NOŚNA ZE STALI S355
M.14.02.00. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH
M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI KONSTRUKCJI STALOWYCH
M.15.00.00. IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
M.15.01.00. IZOLACJE CIENKIE
M.15.01.01. IZOLACJE POWŁOKOWE BITUMICZNE CIENKIE WYKONYWANE NA ZIMNO
M.15.02.00. IZOLACJE GRUBE
M.15.02.01. IZOLACJA PRZECIWWODNA Z BITUMICZNYCH MAS USZCZELNIAJĄCYCH (KMB)
M.15.03.00. NAWIERZCHNIE
M.15.03.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKA - ŻYWICA
M.19.00.00. ELEMENTY WYPOSAZENIA
M.19.01.00. BALUSTRADY, BARIERKI
M.19.01.02. BALUSTRADY
M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.04. SCHODY SKARPOWE Z BALUSTRADĄ
M.20.03.00. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE POW. BET.
M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POW. BET. POWŁOKĄ MALARSKĄ
M.20.04.01. MONTAŻ USZYNIENIA
M.20.05.01. DEMONTAŻ I MONTAŻ OSŁON RUROWYCH KABLI
M.20.06.01. NAPRAWA CIOSÓW PODŁOŻYSKOWYCH
M.21.00.00. ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI
M.21.01.01. ROZBIÓRKA I UTYLIZACJA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH, ROZBIÓRKA I ZŁOMOWANIE
KONSTRUKCJI STALOWYCH
K.10.04.01 ROBOTY TOROWE
Roboty objęte specyfikacjami wymienionymi w punkcie 1.3.1 są sklasyfikowane pod następującymi pozycjami
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45221112-0 Roboty budowlane w zakresie mostów kolejowych
45234100-7- Budowa kolei
1.4
Określenia podstawowe
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Uzyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Belka pochodnikowa - belka nośna chodnika.
1.4.2. Belka policzkowa - skrajna (zewnętrzna) belka nośna chodnika.
1.4.3. Blacha przeciwpozarowa - blacha ułożona na drewnianych elementach nawierzchni między tokami szyn
chroniąca ją przed pozarem.
1.4.4. Blacha przeciwwykolejeniowa - element odbojnic, zabezpieczający mostownice przed uszkodzeniem przez
wykolejony tabor.
1.4.5. Blacha węzłowa - blacha, stanowiąca element połączeniowy prętów w węźle.
1.4.6. Blachownica - dźwigar główny przęsła mostowego o ściance pełnej.
1.4.7. Chodnik - część pomostu słuząca do ruchu pieszego słuzbowego lub publicznego.
1.4.8. Cios podłożyskowy - prostokątny element z kamienia lub betonu zbrojonego, na którym ułożone jest łozysko.
1.4.9. Długość eksploatacyjna mostu - jest to suma długości mostu liczonej dla każdego toru oddzielnie.
1.4.10. Drenaz - zespół urządzeń, słuzący do odprowadzania wody.
1.4.11. Długość mostu - jest to odległość między ściankami żwirowymi przyczółków.
1.4.12. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.13. Dylatacja - miejsce, w którym następuje przerwanie ciągłości pracy poszczególnych elementów
konstrukcyjnych obiektu.
1.4.14. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuzący do
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawcą i
projektantem.
1.4.15. Dźwigar główny - element przęsła mostowego przejmujący pełne obciążenie i przekazujący je na łozyska.
1.4.16. Estakada kolejowa - budowla w postaci wiaduktu, słuząca do wyładunku towarów masowych np. kruszywa,
rudy.
1.4.17. Głowica przepustu - element wlotu lub wylotu przepustu. Składa się zazwyczaj ze skrzydeł oraz ściany
czołowej (głowica czołowa).
1.4.18. Inżynier- Inspektor Nadzoru
1.4.19. Jarzmo - podpora pośrednia drewniana lub metalowa.
1.4.20. Kanał kablowy - kanał słuzący do przeprowadzenia kabla przez obiekt.
1.4.21. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowazniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.22. Kładka dla pieszych - budowla przeznaczona wyłącznie dla ruchu pieszego.
1.4.23. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych,
tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.
1.4.24. Konstrukcja odciązająca - konstrukcja słuząca do bezpiecznego przeprowadzenia ruchu przez miejsce budowy.
1.4.25. Korpus przyczółka - przednia część (ściana oporowa) przyczółka, od odsadzki fundamentowej do wysokości
niszy łozyskowej.
1.4.26. Kosztorys nakładczy - wykaz robót z podaniem ich ilości wraz z określeniem niezbędnych czynników ich
wykonania (R, M, S) sporządzony na podstawie zatwierdzonych przez odpowiedni organ państwowy katalogów (KNR,
KNKB, KSNR, KNP)
1.4.27. Kratownica - dźwigar główny przęsła mostowego składający się z pasów górnych i dolnych, krzyzulców i
niekiedy słupków i wieszaków.
1.4.28. Krzyzulec - element konstrukcyjny kratownicy, łączący węzły pasa dolnego z górnym, nie znajdujące się na tej
samej odległości od punktu podparcia.
1.4.29. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami słuzący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych
załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.30. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.31. Ława fundamentowa - element podpory, przekazujący obciążenie z korpusu na grunt lub na fundament głęboki
- pal, studnię, keson.
1.4.32. Ława podłożyskowa - element podpory, belka żelbetowa, przekazująca obciążenie z łozyska na korpus podpory.
1.4.33. Łozysko - element przekazujący obciążenie z dźwigara na podporę.
1.4.34. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
STWiORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.35. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji kołowej i ruchu pieszego.
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1.4.36. Most betonowy - budowla, w której ustrój nośny jest z betonu.
1.4.37. Most kamienny - budowla, w której ustrój nośny jest z kamienia.
1.4.38. Most drogowy - budowla słuząca do przeprowadzenia drogi nad przeszkodą wodną.
1.4.39. Most metalowy - budowla, w której ustrój nośny jest z metalu.
1.4.40. Most prowizoryczny - budowla, w której zarówno ustrój nośny jak i podpory lub jedno nich wykonane są z
drewna.
1.4.41. Most stały - budowla, w której zarówno ustrój nośny jak i podpory wykonane są z materiałów trwałych jak
kamień, beton zbrojony lub sprężony, metal.
1.4.42. Most z betonu sprężonego - budowla, w której ustrój nośny jest z betonu sprężonego.
1.4.43. Most żelbetowy - budowla, w której ustrój nośny jest z żelbetu.
1.4.44. Mostownica - element składowy toru kolejowego na moście. Mostownica oparta jest na podłużnicach lub na
dźwigarach głównych.
1.4.45. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi toru lub
obiektu mostowego.
1.4.46. Obiekt inżynieryjny - most, wiadukt, estakada, przepust, kładka dla pieszych nad torami, tunel liniowy.
przejście pod turami, ściana oporowa.
1.4.47. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.48. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu na
okres budowy.
1.4.49. Odbojnica - element nawierzchni słuzący do naprowadzenia wykolejonego taboru na szynę oraz
zabezpieczający pozostałe elementy nawierzchni czyli dźwigarów głównych przed uszkodzeniem.
1.4.50. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.
1.4.51. Odwodnienie - odprowadzenie wody z elementu.
1.4.52. Osłona przeciwporażeniowa - konstrukcja zabezpieczająca przed zamierzonym lub niezamierzonym
dotknięciem sieci trakcyjnej.
1.4.53. Pal - element fundamentu przekazujący obciążenie z ławy fundamentowej na grunt.
1.4.54. Pas dolny - element kratownicy lub blachownicy.
1.4.55. Pas górny - element kratownicy lub blachownicy.
1.4.56. Podłużnica - podłużny element jezdni mostowej przenoszący obciążenie z nawierzchni i przekazujący je na
poprzecznice.
1.4.57. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.58. Poprzecznica - poprzeczny element jezdni mostowej przejmujący obciążenie z podłużnicy i przekazujący je na
dźwigar główny.
1.4.59. Powłoka malarska - powłoka ochronna otrzymana przez nałożenie na materiał odpowiednich farb.
1.4.60. Powłoka metalizacyjna - powłoka ochronna otrzymana na powierzchni metalu metodą metalizacji.
1.4.61. Powłoka ochronna - warstwa sztucznie wytworzona na powierzchni materiału w celu zabezpieczenia go przed
korozją.
1.4.62. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.63. Przejście pod torami - budowla słuząca do przeprowadzenia ruchu pieszego na perony lub na drugą stronę
torów, o świetle poziomym pojedynczego otworu mniejszym lub równym 3,0 m. Do tej kategorii obiektów zalicza się
również tunele bagazowe niezależnie od wielkości światła poziomego.
1.4.64. Przepust - obiekty inżynieryjny umożliwiający przeprowadzenie linii kolejowej nad przeszkodami o szerokości
w świetle pojedynczego otworu mniejszej lub równej 3.0 m.
1.4.65. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład
droga, kolej, rurociąg itp.
1.4.66. Przęsło - konstrukcja nośna mostu.
1.4.67. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego, przekazująca na fundament zarówno obciążenie z łozysk jak i
parcie gruntu.
1.4.68. Przyrząd wyrównawczy - konstrukcja nawierzchni wyrównująca różnicę długości toru na mostach oraz przęseł
mostowych, powstała wskutek nierównej temperatury toru i konstrukcji nośnej.
1.4.69. Rama portalowa - element przęseł kratownicowych przekazujących obciążenie poziome, prostopadłe do osi
mostu na łozyska.
1.4.70. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.71. Rozpiętość teoretyczna - długość obiektu lub elementu mierzona między punktami ich teoretycznego podparcia.
1.4.72. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem robót.
1.4.73. Skrzydło - część przyczółka lub głowicy przepustu, zabezpieczająca nasyp.
1.4.74. Stęzenie - konstrukcja usztywniająca dwa lub więcej elementów nośnych w płaszczyźnie pionowej lub
poziomej.
1.4.75. Strzałka konstrukcyjna - wielkość wygięcia odwrotnego (do góry) przęsła mostowego.
1.4.76. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.
1.4.77. Ściana oporowa - budowla słuząca do zabezpieczenia stateczności skarpy terenu, gdy kąt nachylenia skarpy jest
większy od kąta tarcia wewnętrznego gruntu.
1.4.78. Ścianka żwirowa - element przyczółka od ławy podłożyskowej do nawierzchni kolejowej.
1.4.79. Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
1.4.80. Środnik - element pionowy blachownicy.
1.4.81. Śruba sprężająca - śruba z wysokogatunkowej stali, słuząca do połączenia elementów przy pomocy tarcia
wywołanego naciągiem śruby.
1.4.82. Światło pionowe mostu - odległość od spodu konstrukcji nośnej mostu do poziomu użytkowego przeszkody pod
mostem.
1.4.83. Światło poziome mostu - jest to odległość między przednimi ściankami przyczółków mierzona na poziomie
wody wielkiej, zmniejszona o szerokość wszystkich filarów.
1.4.84. Tunel liniowy - budowla słuząca do przeprowadzenia drogi kolejowej pod powierzchnią terenu.
1.4.85. Warstwa podkładowa - warstwa, bezpośrednio przylegająca do materiału i zapewniająca przyczepność powłoki
ochronnej oraz podwyższająca własności ochronne tej powłoki.
1.4.86. Wiadukt drogowy - budowla słuząca do przeprowadzenia drogi nad przeszkodami lądowymi sztucznymi lub
naturalnymi w postaci dróg kolejowych, kołowych, suchymi dolinami itp.
1.4.87. Wysokość konstrukcyjna przęsła - odległość mierzona między dolnym najniższym poziomem konstrukcji, a
niweletą drogi w środku rozpiętości przęsła.
1.4.88. Wysokość podporowa przęsła - jest to odległość od niwelety toru do górnej powierzchni ciosów
podłożyskowych.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1
Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający w terminie określonym w Umowie z Wykonawcą przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punktów głównych trasy oraz
reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa zawiera niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
Opis techniczny
Pisma i uzgodnienia
Część rysunkową:
rysunek ogólny obiektu
rysunki konstrukcyjne wszystkich elementów obiektu
Kosztorys nakładczy
STWiORB
1.5.3
Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB
Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB.
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Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uwazane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB, i wpłynie
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4
Zabezpieczenie Terenu Budowy
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
Inspektorem projekt organiżacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy w zależności od potrzeb i postępu
robót projekt organiżacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo
pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne
ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest włączony w Cenę
Kontraktową.
1.5.5
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciązliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skazenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
Środki ostrozności i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pozaru.
1.5.6
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpozarowe
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywołanym jako rezultat realizacji robót
albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęzeniu większym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe uzyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały pylaste) mogą być uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca uzył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z STWiORB, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrozenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
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1.5.8
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w
swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełozenia
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia robót. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.
1.5.9
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposazenia
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. w
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, ze wszelkie koszty związane ·z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od Daty
Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2.
Materiały
2.1.
Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu robót.
2.2.
Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru .
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek
źródła.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w
hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań
Inspektora Nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić zadnych wykopów
w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3.
Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania
inspekcji,
Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja
materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez
Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganiżowanych przez Wykonawcę.
2.6.
Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
użyciem materiału, albo w okresie dłuzszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
3.
Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organiżacji robót,
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania Spesyfikacji Kontraktu, zostaną przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4.
Transport

Strona 12

MOSTOPROJEKT KATOWICE

STWiORB - Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na remont mostu
w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewozonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5.
Wykonanie robót
5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami STWiORB, PZJ i projektu
organiżacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwazaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6.
Kontrola jakości robót
6.1.
Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organiżacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać
a)
część ogólną opisującą:
organiżację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organiżację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, bhp,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
wyposazenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechaniżmów sterujących a
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru ;
b)
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechaniżmy
do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie Próbek, legalizacja i sprawdzenie urządzeń,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
robót,
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2.
Zasady kontroli jakości robót
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załozoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych. w
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, ze wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają wazną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak powazne, ze mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organiżowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3.
Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.
6.5.
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6.
Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykazą, ze raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. w takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
6.7.
Atesty jakości materiałów i urządzeń
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Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w STWiORB.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWiORB, każda partia dostarczona do robót będzie
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru .
Materiały posiadające atesty a urządzenia - wazne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST· to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.
6.8.
Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuzbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych Spesyfikacji geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, '
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je
przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.8.2. Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie
Nakładczym i wpisuje do Księgi Obmiaru.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1 - 6.8.3 następujące dokumenty :
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania Terenu Budowy,
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umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoły odbioru robót,
protokoły z narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na zyczenie
Zamawiającego.
7.
Obmiar robót
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie Nakładczym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie Nakładczym lub gdzie indziej w
STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2.
Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuz linii
osiowej.
Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość
pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.
7.3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać wazne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.
7.4.
Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom STWiORB. Będzie
utrzymywać to wyposazenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.
7.5.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania
dłuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Księgi Obmiaru. w razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .
8.
Odbiór robót
8.1.
Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi częściowemu;
odbiorowi eksploatacyjnemu;
odbiorowi końcowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
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odbiorowi przed terminem upływu gwarancji
8.2.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości jakości wykonywanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i uprzednimi ustaleniami.
8.3.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się
wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
8.4.
Odbiór eksploatacyjny
8.5.
Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości:
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.5.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłozonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i
STWiORB.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
8.5.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
STWiORB,
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i
udokumentowa
nie wykonania jego zaleceń,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z STWiORB i PZJ,
atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STWiORB,
sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
zakres i lokalizację wykonywanych robót,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
uwagi dotyczące Specyfikacji realizacji robót,
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datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja
8.6.
Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
8.7.
Odbiór przed terminem upływu gwarancji
9.
Podstawa płatności
9.1.
Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena za roboty, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie Kosztorysu Nakładczego
stanowiącego integralną część projektu.
Cena jednostkowa Kosztorysu Nakładczego pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 STWiORB i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
robociznę bezpośrednią,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i
demontaż na stanowisku pracy),
koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za
dzierzawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie
realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych pozycji nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Kosztorysie Nakładczym jest
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.
10.
Przepisy związane
wg norm, przepisów i wytycznych zawartych w przedmiotowych STWiORB.

Strona 18

MOSTOPROJEKT KATOWICE

STWiORB - Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na remont mostu
w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice

M.11.01.00 ROBOTY ZIEMNE
M.11.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I -IV
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na
remont mostu w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych (wykopów) i obejmują
wykonanie:
- wykopów z transportem gruntu na odkład
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami zawartymi w pkt.10 oraz
z określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.7. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian
objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa;
wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połozone w obrębie pasa robót drogowych.
1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połozone poza pasem robót drogowych.
1.4.10. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.
1.4.11. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

gdzie:
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988
[2], słuząca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.12. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg
wzoru:

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.13. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
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gdzie:
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998,
E2
- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PNS02205:1998.
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB
i poleceniami Inżyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
– organiżacji robót budowlanych;
– zabezpieczenia interesu osób trzecich;
– ochrony środowiska;
– warunków bezpieczeństwa pracy;
– zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
– warunków organiżacji ruchu;
– zabezpieczenia chodników i jezdni
podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania Ogólne”
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w
STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”
2. Materiały
2.1. Podział gruntów
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.
Lp.
Wyszczególnienie
Jedno
Grupy gruntów
właściwości
stki
niewysadzinowe
wątpliwe
1
Rodzaj gruntu
rumosz niegliniasty piasek pylasty
zwietrzelina
żwir
gliniasta
pospółka
rumosz gliniasty
piasek gruby
żwir gliniasty
piasek średni
pospółka gliniasta
piasek drobny
zuzel
nierozpadowy

2

3

Zawartość cząstek
≤ 0,075 mm ≤ 0,02
mm
Kapilarność bierna
Hkb
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wysadzinowe
mało wysadzinowe
glina piaszczysta zwięzła, glina
zwięzła, glina pylasta zwięzła
ił, ił piaszczysty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty
pył, pył piaszczysty
glina piaszczysta, glina, glina pylasta
ił warwowy

%

< 15
<3

od 15 do 30 od 3
do 10

> 30
> 10

m

< 1,0

≥ 1,0

> 1,0
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Wskaźnik
piaskowy WP

> 35

od 25 do 35

< 25

2.2. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas,
gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za
zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub
wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaznej objętości gruntów
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie.
Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 3.
Jakikolwiek sprzęt niegwarantujący zachowania wymagań jakościowych Robót zostanie przez Inżyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4.
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 4.
Dopuszczalny jest dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Inżyniera, słuzący do przewozu mas
ziemnych oraz materiałów potrzebnych do realizacji Robót.
5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. Wykonawca przed
przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji następujące opracowania:
- Projekt Technologii i Organiżacji Robót
- Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2 Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ±10 cm.
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm, a
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrazonej tangensem kąta.
Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ±10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
5.3 Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność,
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki,
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu
robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.5 Zasady prowadzenia robót
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od
dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć
przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.6 Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych określane jest na podstawie:
1) Wskaźnika zagęszczenia IS
Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu gruntu (ρ) wg BN77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej (ρds) szkieletu gruntu
określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych
Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni

Minimalna wartość Is dla:

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm

1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych

0,97

2) Wtórny moduł odkształcenia E2
Wtórny moduł odkształcenia (E2) wymagania dla nośności podłoża:
•
drogi kategorii ruchu KR3 E2 ≥ 45 MPa dla gruntów spoistych i E2 ≥ 60 MPa dla gruntów niespoistych,
•
drogi kategorii ruchu KR1 E2 ≥ 30 MPa dla gruntów spoistych i E2 ≥ 60 MPa dla gruntów niespoistych, Wtórny
moduł odkształcenia (E2) należy oznaczać przy wtórnym (drugim) obciążeniu płytą o średnicy ≥ 30 cm zgodnie z
normą PN-S-02205 (załącznik). Badanie należy przeprowadzić w zakresie od 0,00 do 0,25 MPa. Wartość modułu E2
należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru:

w którym:
D- średnica płyty, mm; ∆p- przyrosty obciążenia, MPa; ∆s- przyrost odkształcenia, mm.
Liczba badań wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna być zgodna z normą PN-S02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania" i powinna wynosić dla podłoża w wykopach - nie
mniej niż 2 pomiary w przekroju poprzecznym (w zależności od szerokości korony robót ziemnych) co 50 m. Badania te
będą prowadzone przez Wykonawcę. Badanie sprawdzające laboratorium Inżyniera z częstotliwością ustaloną na
budowie przez nadzór. Jeżeli grunty rodzime w podłożu wykonanego wykopu nie mają wymaganych wartości wskaźnika
zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni, podłoże należy
dogęścić.
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Jeżeli wymagane zagęszczenie nie może być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy
podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika
zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.
5.7. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych
robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują
uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża
Wykonawcę robót ziemnych.
6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Szczegółowe zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB M.11.01.00 pkt 6.

6.1. Badanie przydatności gruntów do budowy nasypu
Badanie przydatności gruntu do budowy nasypu należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła. Wyniki powinny być zgodnie z podanymi w STWiORB
M.11.01.00
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich
właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.6.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp. Badana cecha
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1
Pomiar szerokości korpusu ziemnego
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub
niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach
2
Pomiar szerokości dna rowów
głównych łuku, co 100 m na łukach o R ≤ 100 m co 50 m na
3
Pomiar rzędnych powierzchni korpusu
łukach o R > 100 m
ziemnego
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości
4
Pomiar pochylenia skarp
5
Pomiar równości powierzchni korpusu
6
Pomiar równości skarp
7
Pomiar spadku podłużnego powierzchni
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w
korpusu lub dna rowu
punktach wątpliwych
8
Badanie zagęszczenia gruntu
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy
lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy
6.3.2.
Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.
6.3.3.
Szerokość dna rowów
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.3.4.
Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1
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6.3.5.
Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrazonego
tangensem kąta.
6.3.6.
Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.
6.3.7.
Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.
6.3.8.
Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.
6.3.9.
Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z załozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy
określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone.
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca
wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru Robót jest 1 m3 (metr sześcienny). Ilość Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzględnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inżyniera.
8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Szczegółowe zasady odbioru Robót podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 8.

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9.
Płaci się za ilości m3 (metrów sześciennych) wykonanych Robót po dokonaniu odbioru robót wg punktu 8.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
–
opracowanie wszystkich opracowań wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami;
–
wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej STWiORB oraz wynikających z opracowań wykonanych
przez Wykonawcę, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;
–
prace pomiarowe;
–
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, w tym materiałów wynikających z opracowań Wykonawcy,
wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB;
–
zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z
przyjętej technologii robót;
–
zakup, dostarczenie i przygotowanie materiału zasypki;
–
uformowanie nasypów do zaprojektowanego kształtu;
–
doprowadzenie terenu do stanu istniejącego;
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–
–

zabezpieczenie urządzeń obcych;
wykonanie badań i pomiarów.

10. Przepisy związane
Według STWiORB M.11.01.00 pkt. 10.
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M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na
remont mostu w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót ziemnych przy zasypaniu wykopów z
zagęszczeniem do poziomu określonego w Dokumentacji Projektowej dla obiektu.
Zakres robót obejmuje:
– zasypki konstrukcyjne płyt przejściowych
– wykonywanie zasypek przyczółków
– obsypanie skrzydeł
zgodnie z Dokumentacją Projektową
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami zawartymi w pkt.10 oraz
z określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB
i poleceniami Inżyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
– organiżacji robót budowlanych;
– zabezpieczenia interesu osób trzecich;
– ochrony środowiska;
– warunków bezpieczeństwa pracy;
– zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
– warunków organiżacji ruchu;
– zabezpieczenia chodników i jezdni
podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania Ogólne”
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w
STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM.00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt. 2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 2.
Jakikolwiek materiał niegwarantujący zachowania wymagań jakościowych Robót zostanie przez Inżyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót.
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3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 3.
Jakikolwiek sprzęt niegwarantujący zachowania wymagań jakościowych Robót zostanie przez Inżyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4.
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 4.
Dopuszczalny jest dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Inżyniera, słuzący do przewozu mas
ziemnych oraz materiałów potrzebnych do realizacji Robót.
5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. Wykonawca przed
przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji następujące opracowania:
- Projekt Technologii i Organiżacji Robót
- Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty
5.1.Zasypki
5.1.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i
określonych Robót oraz uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
5.1.2. Zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu:
a) przekroju poprzecznego
b) profilu podłużnego,
które określono w Dokumentacji Projektowej.
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad:
1) nasyp należy wykonywać metodą warstwową z gruntów przydatnych do budowy nasypu i wznosić równomiernie na
całej szerokości;
2) grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu
używanego do zagęszczania, przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić po stwierdzeniu
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
Grubość warstw zagęszczanego w nasypie gruntu należy określić doświadczalnie przy próbnym zagęszczaniu
stosowanym sprzętem; orientacyjnie nie powinna ona przekraczać:
a) przy zagęszczaniu ręcznym 15 cm,
b) przy zagęszczaniu walcami 20 cm,
c) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi – 40 cm,
d) przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek np. płytowych - 100 cm,
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów w granicach klina odłamu - przy użyciu ciężkiego sprzętu np.
spychacza.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu (Is) nie powinien być mniejszy niż:
1,00 - dla górnej warstwy nasypu na głębokości 0,5 m poniżej poziomu torowiska
0,95 - dla górnej warstwy nasypu głębokości 0,5-1,0 m. poniżej poziomu torowiska.
0,90 - dla warstwy środkowej i dolnej niepodtapianej na głębokości 0,5-1,0 m.
0,95 - dla warstwy dolnej podtapianej.
5.1.3. Zasady wykonywania zasypek konstrukcyjnych
Zasypanie wykopów powinno być wykonywane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nich robót.
Przed rozpoczęciem zasypywania wykop powinien być oczyszczony z odpadów materiałów budowlanych.
Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami o grubości nie większej niż:
a) przy zagęszczaniu ręcznym 15 cm,
b) przy zagęszczaniu walcami 20 cm,
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c) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi – 40 cm,
Jeśli dookoła budowli załozono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaz), to warstwa gruntu do wysokości około
0,30 cm powyżej urządzenia lub warstw odwadniających powinna być zagęszczana ręcznie w sposób niewpływający na
prawidłowe odprowadzenie wody.
Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczenie w poblizu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, aby
nie spowodowało uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu IS dla zasypek konstrukcyjnych powinien być nie mniejszy niż 1,00 z wyjątkiem skarp
stozków przy skrzydełkach, w których wskaźnik zagęszczenia powinien być nie mniejszy niż 0,95.
Informacje dodatkowe:
Zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczania. Wskaźnik zagęszczenia,
określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane w M.11.01.00.
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być wyznaczane
laboratoryjnie.
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zblizona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu.
W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalenie wilgotności na podstawie prób na poletku
doświadczalnym.
Jeżeli badania kontrolne wykazą, ze zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca powinien
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.
Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego ulega przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie jej osuszyć i
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to Inżynier może nakazać usunięcie wadliwej warstwy. Osuszenie
można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny tj. poprzez wymieszanie gruntu z wapnem (palonym lub
hydratyzowanym).
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy, przestrzegać następujących zasad:
- rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia
zagęszczającego,
- prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu.
W okresie deszczów i mrozów należy przestrzegać następujących ograniczeń:
- wykonywanie zasypek należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. jest różna
od wilgotności optymalnej o więcej niż ±2,0 % jej wartości,
- niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu,
- wykonywanie zasypek należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem prac należy śnieg
z powierzchni zasypywanego wykopu.
5.2. Rekultywacja terenu
Wykonywanie zasypek należy zakończyć ułożeniem warstwy gleby o grubości podobnej do istniejącej na przyległym
terenie. Następnie należy dokonać obsiewu mieszanką roślin zielnych dobranych do warunków, jakie występują na
przyległym terenie.
6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Szczegółowe zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB M.11.01.00 pkt 6.

6.1. Badanie przydatności gruntów do budowy nasypu
Badanie przydatności gruntu do budowy nasypu należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła. Wyniki powinny być zgodnie z podanymi w STWiORB
M.11.01.00.
6.2. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypek i nasypów
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:
- odwodnienia każdej warstwy,
- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu,
6.3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypek i nasypów
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia IS
z wartościami podanymi w punkcie 5.
Oznaczenie wskaźnika zgęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12.

Strona 28

MOSTOPROJEKT KATOWICE

STWiORB - Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na remont mostu
w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice
Zagęszczenie należy kontrolować zgodnie z poleceniami Inżyniera, jednak nie rzadziej niż 1 raz w trzech punktach dla
każdej warstwy. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inżyniera wpisem do
Dziennika Budowy.
Wszystkie wyniki badań muszą spełniać wymagania STWiORB.
6.4. Pomiary kształtu nasypu
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
 prawidłowości wykonania skarp,
 szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z pochyleniem określonym w
Dokumentacji Projektowej.
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w Dokumentacji
Projektowej.
7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru Robót jest 1 m3 (metr sześcienny). Ilość Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzględnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inżyniera.
8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Szczegółowe zasady odbioru Robót podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 8.

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9.
Płaci się za ilości m3 (metrów sześciennych) wykonanych Robót po dokonaniu odbioru robót wg punktu 8.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
–
opracowanie wszystkich opracowań wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami;
–
wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej STWiORB oraz wynikających z opracowań wykonanych
przez Wykonawcę, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;
–
prace pomiarowe;
–
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, w tym materiałów wynikających z opracowań Wykonawcy,
wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB;
–
zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z
przyjętej technologii robót;
–
zakup, dostarczenie i przygotowanie materiału zasypki;
–
uformowanie nasypów do zaprojektowanego kształtu;
–
wbudowanie, uformowanie i zagęszczenie zasypki w stanie jej optymalnej wilgotności,
–
plantowanie skarp;
–
doprowadzenie terenu do stanu istniejącego;
–
zabezpieczenie urządzeń obcych;
–
wykonanie badań i pomiarów.
10. Przepisy związane
Według STWiORB M.11.01.00 pkt. 10.
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M.11.01.05 Wzmocnienie stref przejściowych
1.WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na
remont mostu w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice.
1.2.Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1.
1.3.Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych robót związanych z
wzmocnieniem podłoża geosyntetykami zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia uzyte w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami podanymi w STWiORB
DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
organiżacji robót budowlanych;
zabezpieczenia interesu osób trzecich;
ochrony środowiska;
warunków bezpieczeństwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunków organiżacji ruchu;
zabezpieczenia chodników i jezdni
podano w STWiORB DM. 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
1.6.Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w
STWiORB M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”
2. MATERIAŁY
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2.1. Kruszywo
Materiałem do wykonania materaca wzmacniającego będzie kruszywo łamane. Kruszywo powinno być jednorodne bez
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.1.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna nie może przekraczać 2/3 grubości
warstwy układanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna mieścić się pomiędzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi
na rysunku 1.
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla materacy wzmacniających

1-3 kruszywo na materac wzmacniający (dolną warstwę)
2.1.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1.
Tablica 1; Właściwości kruszyw przeznaczonych do wykonania materaca wzmacniającego
Lp.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Wyszczególnienie właściwości
Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m)
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż
Zawartość ziarn nieforemnych, %(m/m), nie więcej niż
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II
wg PN-B-04481, %
Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do
straty masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż
Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, % (m/m),
nie więcej niż
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie
więcej niż
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż:
przy zagęszczeniu IS  1,0

Wymagania
od 2 do 12
5
45
1
od 30 do 70

Badania wg
PN-EN 933-1
PN-EN 933-1
PN-B-06714/16
PN-B-04481
PN-EN 933-8

45

PN-B-06714/42

40
4
10
1

60

PN-EN 1097-6
PN-EN 1367-1
PN-EN 1744-1
PN-S-06102

2.2. Woda
Do zwilżania kruszywa stosuje się stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-B-32250.
2.3. Geowłóknina
Należy zastosować geowłókninę polipropylenową spełniającą poniższe wymagania:

Tablica 2; Parametry mechaniczne geowłókniny
Wytrzymałość na wgniatanie - Próba CBR X, nie mniej niż, N
Wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuz / wszerz pasma, nie mniej niż, kN/m
Wydłuzenie: wzdłuz / wszerz pasma wyrobu, nie więcej niż, %
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Grubość przy obciążeniu 2 kPa, nie więcej niż, mm
Masa powierzchniowa, g/m2

1,5
170 ± 10

Materiały przeznaczone do wbudowania, muszą uzyskać akceptację Inżyniera.
2.4. Geosiatka
Parametry geosiatki podano w tablicy 3. Geotkanina powinna posiadać aprobatę techniczną IBDiM.
Tablica 3; Parametry mechaniczne geosiatki
Parametr
Wytrzymałość na rozciąganie, nie mniej niż [kN/m],
wszerz pasma
wzdłuz pasma
Wydłuzenie, nie więcej niż [%]
wszerz
wzdłuz
Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m]
przy 2%
przy 3%
wzdłuz
przy 5%
Szerokość oczek [mm]
wzdłuz
wszerz

Metoda badania
40
40

PN ISO 10319:1996

12,5
12,5

PN ISO 10319:1996

11,5
13,5
19,0

PN ISO 10319:1996

35 (± 5 mm)
35 (± 5 mm)

2.5. Źródła materiałów
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem nie później niż 14 dni przed
rozpoczęciem Robót z użyciem tych materiałów; Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań
laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. Wyniki badań laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawcę
powinny dotyczyć wszystkich właściwości określonych w p. 2.1.oraz 2.2. Materiały z zaproponowanego przez
Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez Inżyniera, jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki
badań laboratoryjnych i wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych prowadzonych przez Inżyniera pokazą zgodność
cech materiałowych z wymaganiami określonymi w p. 2.1.oraz 2.2. Zaakceptowanie źródła materiałów nie oznacza, ze
wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera przyjęte do wbudowania. Jakiekolwiek materiały z takiego
źródła, które nie spełnią wymagań określonych w p.2.1.oraz 2.2. zostaną odrzucone.
2.6. Składowanie materiałów
Jeżeli kruszywo nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego
składowania, to Wykonawca Robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZĘT
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Do wykonania materacy wzmacniających należy stosować:
przewoźne zbiorniki na wodę, wyposażone w urządzenia do równomiernego dozowania wody,
walce ogumione, stalowe lub wibracyjne i płyty wibracyjne do zagęszczania,
oprzyrządowanie do rozkładania geosiatek,
- inny sprzęt zagęszczający, zapewniający uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia w miejscach trudno
dostępnych, zaakceptowany przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Kruszywo doprowadzone do wilgotności optymalnej, należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je
przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją.
Ruch środków transportowych po koronie budowanej drogi powinien być zorganiżowany w sposób uniemożliwiający
powstawanie kolein.
5. WYKONANIE ROBÓT
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Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organiżacji
Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.
5.1.Przygotowanie podłoża
Przed wykonaniem materaca wzmacniającego należy rozłożyć geowłókninę. Geowłókninę należy rozkładać na
wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy
(na przykład kamienie). W czasie rozkładania należy spełnić wymagania określone przez producenta dotyczące
wykonania połączeń bądź szerokości, na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich
łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża gruntowego.
Po powierzchni nie może odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego
utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
Lezącą wyzej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, ze pojazdy
dowozące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po juz ułożonym materiale.
5.2.Rozłożenie geosiatki
Geosiatkę należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Geosiatka powinna być rozwinięta i utrzymywana
w stanie wystarczająco napiętym, aby zminimalizować pofałdowania, ale pozwalającym na dopasowanie się do kształtu
podłoża. Tkaninę należy utrzymywać w wymaganym położeniu umieszczając na nim małe ilości kruszywa az do
ułożenia na niej odpowiedniej warstwy kruszywa. Zakład podłużny powinien wynosić, co najmniej 0,6 m, zakład
poprzeczny (łącznie kolejnych rolek), co najmniej 0,6 mm. W przypadku miękkiego podłoża zakład należy zwiększyć
zgodnie z instrukcją stosowania geosiatki. Po rozłożonej geosiatce nie może poruszać się jakikolwiek sprzęt.
5.3.Rozkładanie kruszywa
Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości
projektowanej.
5.4. Zagęszczenie mieszanki
a) nośność kruszywa materaca wzmacniającego po jego zagęszczeniu badana przyrządem badawczym i procedurą
badania przedstawioną w PN-S-02205 zał. B, powinna odpowiadać warunkom podanym w tabeli.
Tablica 4; Wymagania dla nośności warstwy materaca wzmacniającego
Podbudowa z kruszywa o
wskaźniku nośności wnoś
nie mniejszym niż
60

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą
o średnicy 30 cm, MPa
pierwsze obciążenie, E1
drugie obciążenie, E2
60
120

Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,15  0,25
MPa, a końcowy nacisk 0,45 MPa.
E1, E2 =

3 P
*D
4 S

ΔP – różnica nacisku w MPa
ΔS – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków w milimetrach
D – średnica płyty w milimetrach
b) wskaźnik zagęszczenia Io mierzony płytą VSS zgodnie z zależnością:

Io 

E2
E1

powinien mieć wartość nie większą niż 2,2.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać kopie ich wyników
Inżynierowi, na zasadach określonych w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
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Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań
jakości Robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
6.1.Badania przed przystąpieniem do Robót
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania Robót i
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, według zasad określonych w p.2, w celu akceptacji materiałów. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p.2.
W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania w jednostce specjalistycznej, które pozwolą na
ocenę właściwości materiału w zakresie określonym w niniejszej STWiORB.
6.2.Badania w czasie Robót
Częstotliwość badań kontrolnych
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót podano w tablicy 5;
Tablica 5
Lp. Wyszczególnienie badań
1
2
3
4
5

Min. liczba badań na dziennej
działce roboczej

Uziarnienie kruszywa
Wilgotność kruszywa
2
Zagęszczenie warstwy
Zawartość zanieczyszczeń obcych
Zawartość zanieczyszczeń
organicznych

Maks. powierzchnia na jedno
badanie
600
6000 i przy każdej zmianie
kruszywa

Badania uziarnienia kruszywa
W czasie Robót Wykonawca powinien prowadzić badania właściwości kruszywa, określone w tablicy 1. Próbki należy
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Na podstawie wyników badań uziarnienia
należy sprawdzić, czy stosowany materiał spełnia warunki określone w p.2.1.
Badania wilgotność mieszanki
Wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17; do kontroli należy pobierać 2 próbki z każdej dziennej działki
roboczej. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda II) z tolerancją +1%, -2%.
Badanie zagęszczenie kruszywa
Kontrola zagęszczenia i nośności materaca wzmacniającego należy przeprowadzać nie rzadziej niż 1 raz na 400 m2 i w
miejscach wątpliwych wskazanych przez Inżyniera.
Wymagania dla zagęszczenia i nośności podano w p.5.4.
D – średnica płyty (mm)
Badanie nośności materaca
moduł odkształcenia wg „Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego - Załącznik” powinien być zgodny z podanym w tablicy
4,
ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 6.
Tabela 6. Cechy podbudowy
Materac
Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o
Wskaźnik
Maksymalne ugięcie
wskaźniku wnoś zagęszczenia IS nie
sprężyste pod kołem, mm
nie mniejszym
mniejszy niż
40 kN
50 kN
niż, %
60
1,0
1,40
1,60

Minimalny moduł odkształcenia mierzony
płytą o średnicy 30 cm, MPa
od pierwszego
od drugiego
obciążenia E1
obciążenia E2
60
120

Badania dotyczące warstwy z geosiatki
W czasie układania warstwy odcinającej z geowłókniny oraz warstwy z geosiatki należy kontrolować:
zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geosiatek z określonym w Dokumentacji Projektowej lub STWiORB,
równość warstwy,

Strona 34

MOSTOPROJEKT KATOWICE

STWiORB - Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na remont mostu
w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice
jakoś połączeń, wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,
zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w Dokumentacji Projektowej.
Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie (rozerwanie, przebicie).
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.3.1. Niewłaściwe cechy geometryczne materaca
Jeżeli szerokość materaca jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm to Wykonawca powinien na własny
koszt poszerzyć materac przez spulchnienie warstwy na pełną głębokość do połowy szerokości pasa ruchu, dołozenie
materiału i ponowne zagęszczenie.
6.3.2. Niewłaściwa grubość materaca
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę materaca. Powierzchnie
powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość zgodnie z decyzją Inżyniera,
uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach i ponownie zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości
warstwy na koszt Wykonawcy.
6.3.3. Niewłaściwa nośność materaca
Jeżeli nośność materaca będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia
wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę.
7.OBMIAR ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową wykonanego wzmocnienia jest metr kwadratowy (m2) kruszywa o grubości zgodnej z Dokumentacją
Projektową. Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) rozłożenia geosiatki.
Jednostką obmiarową wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego oraz z klińca jest metr sześcienny
(m3) zagęszczonej ubijakiem elektrycznym.
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowych, wykonanych powierzchni niewykazanych w
Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. Nadmierna grubość lub nadmierna
powierzchnia podbudowy w stosunku do Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera
nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.
8.ODBIÓR ROBÓT
Odbiór warstwy jest dokonywany na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie z STWiORB
DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postępu Robót.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i Robót. Odbioru dokonuje
Inżynier na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli jakości materiałów i Robót, ewentualnych
uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy.
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za niezgodne z
Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Podstawą płatności jest metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy z kruszywa o grubości zgodnej z Dokumentacją
Projektową wraz z obmiarem i oceną jakości wbudowanego materiału oraz wykonanej warstwy na podstawie wyników
pomiarów i badań laboratoryjnych.
Podstawą płatności jest metr sześcienny (m3) wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego oraz z klińca
zagęszczonego ubijakiem elektrycznym.
Cena jednostkowa wykonanej warstwy z kruszywa obejmuje:
- opracowanie wszystkich opracowań wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;
- wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej STWiORB oraz wynikających z opracowań wykonanych
przez Wykonawcę, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;
- zakup i dostarczenie materiału na miejsce wbudowania,
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- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej
technologii Robót,
- doprowadzenie materiału do odpowiedniej wilgotności i rozłożenie kruszywa,
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagęszczanie wyprofilowanej warstwy,
- utrzymanie warstwy w trakcie trwania innych Robót,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń.
Podstawą płatności jest metr kwadratowy (m2) ułożenia geowłókniny i geosiatki zgodnie z obmiarem i oceną jakości
wbudowanego materiału.
Cena jednostkowa rozłożenia geowłókniny obejmuje:
- opracowanie wszystkich opracowań wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;
- wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej STWiORB oraz wynikających z opracowań wykonanych
przez Wykonawcę, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;
- zakup i dostarczenie materiału na miejsce wbudowania,
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej
technologii Robót,
- rozłożenie geowłókniny z odpowiednimi zakładami,
- rozłożenie geosiatki z odpowiednimi zakładami,
- zamocowanie geosiatki za pomocą łączników, o ile przewidziano to w Dokumentacji Projektowej.
- utrzymanie warstwy w trakcie trwania innych Robót,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
PN-EN 933-1
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
PN-EN 933-8
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Badanie wskaźnika piaskowego.
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości wody przez
suszenie w suszarce z wentylacją.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.
PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie mrozoodporności.
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie kształtu ziarn.
PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.
PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-S-06102
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-70/8931-06 Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty
„Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik” GDDP, Warszawa
1998 r.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM 1997.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, IBDiM, Warszawa
1986.
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M.12.00.00. ZBROJENIE
M.12.01.00. STAL ZBROJENIOWA
M.12.01.06. Stal zbrojeniowa BSt500S
1. Wstęp
1.1.

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Aktualizacja dokumentacji
wykonawczej na remont mostu w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice.
1.2.

Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy zbrojeniu stalą gatunku RB500W / BSt500S
(odpowiadającą stali klasy A-IIIN wg PN-91/S-10042 oraz spełniającą wymogi dla klasy B wg kryterium ciągliwości wg
PN-EN 1992-1:2005 i PN-EN 1992-2:2006) wszystkich elementów obiektów.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie Robót
związanych z:
− przygotowaniem zbrojenia,
− montażem zbrojenia,
− kontrolą jakości Robót i materiałów.
1.4.

Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i
OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt 1.4.
1.4.2. Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym Zebrowane o średnicy do 40mm.
1.4.3. Partia wyrobu – wiązka drutów tego samego gatunku o jednakowej średnicy nominalnej,
pochodząca z jednego wytopu.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt 5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanie robót oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST, normami i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt 2.
2.2.

Klasa i gatunek stali zbrojeniowej

Do zbrojenia betonu należy stosować okrągłą, Zebrowaną stal gatunku RB500W / BSt500S wg PN-ISO
69352:1998,odpowiadającą stali klasy A-IIIN wg PN-91/S-10042. Dla stosowanej stali Wykonawca przedstawi Aprobatę
Techniczną.
2.3.

Własności mechaniczne i technologiczne stali

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy stosować pręty okrągłe, Zebrowane gatunku RB500W/ BSt500S ) o
następujących parametrach:
− średnica pręta w mm
8 ÷ 32,
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− granica plastyczności Re (min) w MPa
− wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa
− wytrzymałość charakterystyczna w MPa
wytrzymałość obliczeniowa w MPa
− wydłuZenie (min) A5 w %
10,
− zginanie do kąta 60o
2.4.

500,
550,
490, −
375.

brak pęknięć i rys w złączu.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne
nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,
wZery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeśli nie przekraczają 0,5mm dla prętów o
średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach.
2.5.

Odbiór stali na budowie

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-ISO 6935-2:1998.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: −
nazwa wytwórcy,
− oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
− numer wytopu lub numer partii,
− wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, − masa
partii,
− rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki)
muszą znajdować się następujące informacje:
− znak wytwórcy,
− średnica nominalna,
− znak stali,
− numer wytopu lub numer partii, − znak
obróbki cieplnej.
Nie dopuszcza się do odbioru stali bez świadectw jakości, przywieszek identyfikacyjnych oraz stali, która przy
oględzinach zewnętrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci pęcherzy, naderwań, rozwarstwień i pozostałości
jamy wsadowej.
2.6.

Drut montażowy

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyZarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. Średnicę drutu
wiązałkowego należy dostosować do średnicy prętów głównych w złączu.
2.7.

Podkładki dystansowe

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą
być przymocowane do prętów.
2.8.

Elektrody do spawania zbrojenia

Do spawania prętów zbrojeniowych można stosować elektrody rutylowe średnio otulone ER146 lub E432R11
odpowiadające wymaganiom normy PN-M-69433.
2.9.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów
i gatunków. Stal nie powinna być w bezpośrednim kontakcie z gruntem, powinna być chroniona przed wpływem
warunków atmosferycznych, czynnikami korozyjnymi i zanieczyszczeniami.
2.10.

Badanie stali na budowie

Zgodnie z PN-63/B-06251 badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali nie większą od 60 ton.
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Z każdej partii należy pobrać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określania granicy plastyczności. Stal
może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub
rozwarstwienie. Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od deklarowanej lub Żądanej - stal badana może być
uZyta tylko za zezwoleniem Inżyniera.
3. Sprzęt
3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt 3.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu
zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz
posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony
zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
4. Transport
4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt 4. Stal zbrojeniowa powinna
być przewoZona odpowiednimi środkami transportu, Zeby uniknąć uszkodzeń i trwałych odkształceń. Szczególna uwagę
należy zwrócić na siatki zbrojeniowe w trakcie ich podnoszenia i montażu.
5. Wykonanie robót
5.1.

Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt 5.
Roboty zbrojeniowe należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w PN-63/B-06251.
Wykonawca na własny koszt wykona projekt roboczy robót zbrojeniowych, w którym zostaną określone m.in.
miejsca zakładów prętów i długości prętów, konieczne do wykonania zbrojenia w wytwórni.
5.2.

Przygotowanie zbrojenia

5.2.1.

Oczyszczenie powierzchni zbrojenia

Pręty i walcówkę przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i
błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami
lutowniczymi, aZ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Stal naraZoną na choćby chwilowe działanie słonej wody,
należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie lub teZ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych
stali ani późniejszej ich korozji.
5.2.2.

Przygotowanie zbrojenia

Pręty stalowe uZyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Dopuszczalna wielkość
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali
zbrojeniowej należy ją prostować. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuZ jego osi od odgięcia do odgięcia, w stosunku do podanych na rysunku
nie powinna przekraczać 10mm.
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Kształty i rozmieszczenie prętów zbrojeniowych powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z równoczesnym
zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042.
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia dla poszczególnych gatunków stali podaje
tabela nr 23 normy PN-91/S-10042. Walcówki i prętów nie należy zginać w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna
odległość spoin od krzywizny odgięcia powinna wynosić 10d. Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów
o średnicy d < 12mm. Pręty o średnicy d > 12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia
rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i
prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Należy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze
haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.2.3.

Montaż zbrojenia

5.2.3.1.Warunki ogólne
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. Niedopuszczalne
jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyZej nalotem nie łuszczącej się rdzy.
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Pręty zbrojeniowe układane w deskowaniu powinny być podparte i przymocowane do betonowych przekładek
dystansowych, o wymiarach zapewniających właściwą otulinę, zgodną z Dokumentacją Projektową.
5.2.3.2. Łączenie prętów
Pręty zbrojeniowe powinny być łączone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej przez spawanie lub na zakład
z wiązaniem drutem. Spawanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-91/S-10042. W przypadku
stosowania drutu wiązałkowego, a do łączenia prętów o średnicy do 12mm, należy stosować drut o średnicy 1mm, do
łączenia prętów o średnicy powyżej 12mm, należy stosować drut o średnicy 1,5mm.
Przy łączeniu prętów za pomocą spawania dopuszcza się następujące rodzaje połączeń: −
czołowe, elektryczne, oporowe,
− nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, −
nakładkowe spoiny jednostronne-łukiem elektrycznym,
− zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
− zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
− czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,
− czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,
− zakładkowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,
− czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika.
Wymiary spoin i nośności połączeń spawanych należy przyjmować wg p. 12.7 normy PN-91/S-10042. Miejsca
spawania powinny być połoZone poza odcinkami krzywizn prętów. Minimalna odległość spoin od krzywizny
odgięcia powinna wynosić l0d.
Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie
uprawnienia.
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) pojedynczych prętów prostych, prętów z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. Długości zakładów w połączeniach zbrojenia należy obliczać w
zależności od ilości łączonych prętów w przekroju oraz ich wymaganej długości kotwienia wg normy PN-91/S10042
p.12.8.
5.2.3.3. Kotwienie prętów
Rodzaje i długości kotwienia prętów w betonie w zależności od rodzaju stali i klasy betonu należy obliczać wg normy
PN-91/S-10042 p. 12.6.
5.2.3.4. SkrzyZowania prętów
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Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej
SkrzyZowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Drut
wiązałkowy, wyZarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm, przy średnicach większych
należy stosować drut o średnicy 1,5mm.
6. Kontrola jakości robót
6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt 6.
6.2.

Badanie stali zbrojeniowej

Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Dokumentacją
Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robót zanikających.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę każdorazowo zgodnie z normą PN-H-93215 należy sprawdzić:
− zgodność zamówienia materiału z przywieszkami i atestami stali
− stan powierzchni prętów
− wymiary przekroju poprzecznego i długości prętów
A także, dla partii stali (poszczególnych średnic) wbudowywanej w podpory i ustrój nośny, po komisyjnym
pobraniu próbek, Wykonawca zleci do jednostki badawczej wykonanie badania: − sprawdzenie masy (kg/m)
− granicy plastyczności Re (MPa)
− wytrzymałości na rozciąganie Rm (MPa)
− wydłuZenia A5 (%)
− zginania na zimno
W przypadku wątpliwości lub wyników badań odbiegających od normy, należy zlecić badanie składu chemicznego dla
analizy kontrolnej wg PN-81/H-04006 lub odesłać partię stali z budowy.
Na etapie wykonywania zbrojenia sprawdzeniu podlegają:
− zgodność gatunków stali, średnic, prostość prętów
− zgodność kształtów i wymiarów z Dokumentacją Projektową
− oględziny powierzchni w miejscach gięcia prętów
− czystość zbrojenia (brak zendry, rdzy, błota, miejsc zatłuszczonych)
− poprawność montażu w deskowaniach (wg p.5 ST)
Zmontowane zbrojenie podlega odbiorowi końcowemu z wpisem do Dziennika Budowy zgodnie z p. 8. ST.
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
Niezależnie od tolerancji podanych poniżej obowiązują następujące wymagania:
− dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,
− liczba uszkodzonych skrzyZowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym
pręcie,
− różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5cm, −
różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2cm.
Tolerancje cięcia, gięcia i montażu zbrojenia powinny spełniać wymagania podane poniżej:
Parametr
Zakres tolerancji
Długość po przycięciu (L-długość pręta wg Dokumentacji
Projektowej)

dla L≤6,0 m
dla L>6,0 m

Dopuszczalna
odchyłka
± 20 mm
± 30 mm

Miejsce odgięcia
(w stosunku do wymagań Dokumentacji Projektowej)

dla ≤0,5 m dla 0,5
m<L≤1,5 m dla
L>1,5 m

± 10 mm
± 15 mm
± 20 mm

dla h≤0,5 m dla 0,5
m <h≤1,5 m dla
h>1,5 m

< 5 mm
+10 mm
+15 mm
+20 mm

Ułożenie prętów:
(w stosunku do wymagań Dokumentacji Projektowe) a)
otulina zbrojenia – zmniejszenie wymiaru
b) otulina zbrojenia – zwiększenie wymiaru w zależności od
całkowitej grubości elementu (h)
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c) odległość pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami

a≤0,05 m
0,05<a≤0,20 m
0,20<a≤0,40 m
a>0,40 m

± 5 mm
± 10 mm
± 20 mm
± 30 mm

d) odchylenia ułożenia prętów zbrojenia w stosunku do
wymiarów elementu (b- całkowita grubość lub szerokość

b≤0,25 m
0,25<a≤0,50 m

± 10 mm
± 15 mm

elementu)

0,50<a≤1,50 m
b>1,5 m

± 20 mm
± 30 mm

7. Obmiar robót
7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa Jednostkami obmiaru są:

1kg (kilogram), 1t stali gatunku RB500W/ BSt500S (klasy A-IIIN).
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów
poszczególnych średnic (w zależności, jak to zostało podane w dokumentacji projektowej danego obiektu z
uwzględnieniem lub bez uwzględnienia zakładów przy łączeniu prętów) pomnożoną odpowiednio przez ich masę
jednostkową kg/m. Nie dolicza się stali użytej na przekładki montażowe ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teZ
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w
Dokumentacji Projektowej.
8. Odbiór robót
8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane
zgodnie z wymaganiami ST. 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 ST i przedstawić je
do ponownego odbioru.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia Robót
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega
odbiorowi.
9. Podstawa płatności
9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1kg (kilogram), 1t (tona) stali.
Cena jednostkowa 1 kilograma, 1 tony stali zbrojeniowej obejmuje:
-

zakup i dostarczenie materiałów,

-

wykonanie projektu roboczego zbrojenia

-

oczyszczenie i wyprostowanie prętów zbrojeniowych,

-

wygięcie, przycinanie prętów,

-

łączenie spawane „na styk” lub „na zakład” oraz montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu
zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją,
wykonanie badań i pomiarów,

-
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-

budowę i rozbiórkę pomostów roboczych potrzebnych do montażu zbrojenia, -

oczyszczenie terenu robót.

Cena obejmuje stal zużytą na zakłady w przypadku obiektów, dla których tak podaje Dokumentacja Projektowa.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-63/B-06251
PN-91/S-10042
PN-89/H-84023/01
PN-EN 10020:1996
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10079:1996
PN-83/H-84017

Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.
Stal. Klasyfikacja
Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych
Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne
Systemy oznaczania stali. System cyfrowy
Stal. Wyroby. Terminologia
Stal niskostopowa trudno rdzewiejąca. Gatunki (zmiany: Bl 11/84, Bl 1/90, Bl 10/91
oraz PN-83/H-84017 Zmiana 4)
PN-86/H-84018
Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki (zmiany: Bl 10/88, Bl
3/90, Bl 10/91, Bl 5/92, Bl 4/93)
PN-88/H-84020
Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki (zmiany: Bl
910/90, Bl 10/91, Bl 4/94)
PN-EN-10088-l:1998
Stal odporna na korozję. Gatunki
PN-EN-10088-3:1999
Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów,
walcówki i kształtowników ogólnego przeznaczenia
PN-ISO 6935-1:1998
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie
PN-ISO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-ISO 6935-2:1998
Stal do zbrojenia betonu. Pręty Zebrowane
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-89/H-84023.06
Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (poprawki: PNISO6935-2/Ak:1998/Apl:1999)
PN-82/H-93215
Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84, poprawki: Bl 4/91 i Bl
8/92)
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M.13.00.00. BETON
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na
remont mostu w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu betonu
konstrukcyjnego dla obiektów inżynierskich wg podanego spisu obiektów inżynierskich.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, a także z nadrzędnym
przepisem prawnym t.j. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”.
(Dz.U. Nr 63, z dnia 3 sierpnia 2000r.), zwanym dalej „Rozporządzeniem”.
1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
drobnego i grubego oraz ewentualnych dodatków i domieszek chemicznych, który uzyskuje swoje własności w wyniku
hydratacji.
1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników betonu, które są jeszcze w stanie uniemożliwiającym
zagęszczanie wybrana metodą.
1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na
ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa). Klasy
wytrzymałości wg PN-EN 206-1 podano w punkcie 4.3.1 ww. normy (np. C25/30)
1.4.4. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.5. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego
odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek
betonowych.
1.4.6. Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotnie zwiększoną wartość ciśnienia wody w MPa,
działającego na próbki betonowe.
1.4.7. Badanie identyczności – badanie mające na celu określenie, czy wytypowane zaroby, lub ładunki pochodzą z
odpowiedniej populacji
1.4.8. Badanie zgodności – badanie wykonywane przez producenta w celu oceny zgodności betonu
1.4.9. Ocena zgodności – systematyczne badanie stopnia w jakim wyrób spełnia wyspecyfikowane wymagania
1.4.10. Oddziaływanie środowiska – takie oddziaływanie chemiczne i fizyczne na beton, które wpływa na niego lub na
zbrojenie lub inne znajdujące się w nim elementy metalowe, a które nie zostały uwzględnione jako obciążenie w
projekcie konstrukcyjnym
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OSTWiORB „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i
poleceniami Inżyniera. Dla robót związanych z produkcją mieszanki betonowej oraz badaniami mieszanki i betonu
obowiązują zasady podane w PN-EN 206-1 lub zasady podane w „Rozporządzeniu” 2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OSTWiORB „Wymagania Ogólne” pkt 2.
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Dla betonów przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe niezależnie od polskich norm obowiązują warunki
podane w nadrzędnym przepisie prawnym t.j. „Rozporządzeniu”.
2.2. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Do wykonania betonów klasy B30, B35 i B40 powinien być stosowany cement portlandzki CEM I (bez dodatków),
niskoalkaliczny, klasy 42,5 N, a do betonu klasy B45 i wyższych klas cement klasy 52,5 N spełniający wymagania PNEN 197-1:2002.
Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem:
− zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60 %,
− zawartość alkaliów do 0,6 %,
− zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9 %, −
zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20 %,
− zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7 %. b)
Akceptacja poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą:
− oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1
− oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3
− oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3
− sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w
wodzie.
Wyniki badań powinny spełniać podane niżej wymagania:
Wytrzymałość na ściskanie, MPa,
Stałość objętości
Początek
(rozszerzalność),
Klasa
wczesna
normowa,
po
czasu
mm
cementu
28
dniach
wiązania,
po 2 dniach po 7 dniach
min
Klasa 32,5

-

≥ 16

≥ 32,5

≤ 52,5

≥ 75

Klasa 42,5

≥ 10

-

≥ 42,5

≤ 62,5

≥ 60

Klasa 52,5

≥ 20

-

≥ 52,5

-

≥ 45

≤ 10

Dla Żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść w palcach.
2.2.2. Kruszywo
2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620:2008 z tym, Ze
marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ponadto zgodnie z „Rozporządzeniem” kruszywo powinno odpowiadać dodatkowym wymaganiom, które
zestawiono poniżej. 2.2.2.2. Kruszywo grube
Do betonów klasy B30 i wyższych należy stosować grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do
16 mm. Zawartość w grysach podziarna nie powinna przekraczać 5 %, a zawartość nadziarna 10 %.
Do betonu klasy B30 i wyższych dla pali wierconych dużych średnic można stosować Żwir o maksymalnym wymiarze
ziarna do 31,5 mm
2.2.2.3. Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
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Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: − do
0,25 mm - 14÷19 %
− do 0,50 mm - 33÷48 %
− do 1,00 mm - 57÷75 %
2.2.2.4. Zawartość pyłów i zanieczyszczeń
W zakresie zanieczyszczeń kruszywa powinny odpowiadać warunkom podanym poniżej w tabeli:
RODZAJ
DOPUSZCZALNA ZAWARTOŚĆ
ZANIECZYSZCZENIA
kruszywo grube
Kruszywo drobne
Pyły mineralne
do 1 %
do 1,5 %
Zanieczyszczenia obce
do 0,25 %
do 0,25 %
*)
*)
Zanieczyszczenia organiczne
Ziarna nieforemne
do 20 %
Grudki gliny
0%
*)
W ilości nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej
2.2.2.5. Właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa
Właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom normy EN
12620:2008 oraz spełniać dodatkowo wymagania podane w tabeli poniżej:
CECHA
WYMAGANIA
Zawartość związków siarki
Wskaźnik rozkruszenia
- grysy granitowe
- grysy bazaltowe
Nasiąkliwość
Mrozoodporność
*)

kruszywo grube
do 0,1 %
do 16 % do
8%
do 1,2 %
do 2 %*)
do 10 %**)

Kruszywo drobne
do 0,2 %
-

-

wg metody bezpośredniej
wg PN-B-11112:1996 (zmodyfikowana metoda bezpośrednia)

**)

Reaktywność alkaliczna
Reaktywność alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do produkcji oznaczana jest wg PN-91/B-06714/34 i nie
powinna wywoływać zmian liniowych większych niż 0,1 %.
2.2.2.6. Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa
Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inżyniera, która powinna być
wydana na podstawie:
a) świadectwa jakości kruszywa wystawionego przez dostawcę (deklaracji lub certyfikatu zgodności z EN
12620:2008) i zawierającego wyniki pełnych badań zgodnie z EN 12620:2008 oraz okresowo wynik
badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej,
b) przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących:
− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
− oznaczenie kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001
− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12
− oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych)
− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13
2.2.2.7. Uziarnienie kruszywa
Do betonów należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych poniżej.
Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0÷16 mm (dla betonów klasy B30 i wyższych)
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2.2.3. Woda zarobowa do betonu
2.2.3. Woda
Wodę zaborową do betonu należy czerpać z wodociągów miejskich.
Stosowanie wody wodociągowej nie wymaga badań.
Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 .

CECHA
Barwa
Zapach
Wskaźnik pH
Zawartość siarkowodoru
Zawartość siarczanów
Zawartość cukrów
Zawartość chlorków
Twardość ogólna
Sucha pozostałość
Obniżenie wytrzymałości zapraw na
zginanie lub ściskanie
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

WYMAGANIE
Powinna odpowiadać wodzie
wodociągowej
Bez zapachu gnilnego
≥4
do 20 mg/l
do 600 mg/l
do 500 mg/l
do 400 mg/l
do 10 mval/l
do 1500 mg/l
Nie więcej niż 10 %

METODA BADAŃ WG
PN-EN 1008:2004
PN-EN 1008:2004
PN-EN 1008:2004
PN-82/C-04566/02
PN-82/C-04566/03
PN-76/C-04628/02
PN-73/C-04600/00
PN-99/C-04554/04
PN-78/C-04541
PN-EN 1008:2004

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i
uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej jakość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez Instytut
Badawczy Dróg i Mostów, a domieszka powinna posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
mostowym (Aprobatę Techniczną) wydane przez Instytut. Zaleca się sprawdzanie skuteczności domieszek przy
ustalaniu receptury mieszanki betonowej.
Stosowanie domieszki i dodatki nie mogą powodować nadmiernego skurczu betonu.
Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu cementów portlandzkich klasy
„32.5” i wyższych.
2.3. Skład mieszanki betonowej
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z zgodnie z „Rozporządzeniem” i zasadami:
a) skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki
w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. W celu polepszenia właściwości mieszanki betonowej i betonu
zaleca się stosowanie domieszek wg 2.2.4.
b) przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w
warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej nie większej niż 100C), średnie wymagane
wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom
1, 3 RbG.
c) W przypadku odmiennych warunków wykonywania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględnić wpływ takich czynników na
wytrzymałość betonu.
d) wartość stosunku c/w nie może być mniejsza od 2 (wartość stosunku w/c nie większa niż 0,5; dla betonu
B30 w palach – 0,40).
e) konsystencja mieszanki nie może być rzadsza od plastycznej, sprawdzona aparatem Ve-Be. Dopuszcza się
badanie stoZkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy.
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f) stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać
najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN88/B-06250 nie powinna przekraczać:
− wartości 2 % w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,
− przedziałów wartości podanych w poniższej tabeli w przypadku stosowania domieszek
napowietrzających.
UZIARNIENIE
KRUSZYWA [mm]
Zawartość
powietrza
%

0÷16

beton naraZony na czynniki
3,5÷5,5
atmosferyczne
beton naraZony na stały dostęp
4,5÷6,5
wody, przed zamarznięciem
g) zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42 % - przy kruszywie
grubym do 16 mm
h) optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
− z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą
od dopuszczalnej ilość piasku,
− za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
i) Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
− 400 kg/m3 dla betonu klasy B30,
− 450 kg/m3 dla betonu klas B35 i wyższych.
Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera.
2.4. Wymagane właściwości betonu
2.4.1. Klasy betonu i ich zastosowanie
Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z normą PN-91/S10042.
2.4.2. Wymagania dla betonu
Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy.
CECHA
WYMAGANIE
METODA BADAŃ WG
Nasiąkliwość

Do 4 %

PN-88/B-06250

Wodoszczelność

Większa od 0,8 MPa (W8)

PN-88/B-06250

Mrozoodporność

Ubytek masy nie większy od 5%
PN-88/B-06250
Spadek wytrzymałości nie większy od
20 % po 150 cyklach zamrażania i
odmrażania (F150)
Dodatkowo zaleca się przeprowadzenie badania mrozoodporności betonu w obecności środków odladzających (2%
roztwór NaCl).
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OSTWiORB „Wymagania Ogólne” pkt 3.
Zastosowany sprzęt musi gwarantować zachowanie wymagań jakościowych robót i musi być zaakceptowany przez
Inżyniera.
− Dozowanie składników
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo.
− Mieszanie składników
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania
mieszarek wolnospadowych).
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− Transport mieszanki betonowej
Do transportu mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek”
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodów skrzyniowych ani wywrotek.
− Podawanie mieszanki
Przy stosowaniu pomp do podawania betonu obowiązują wymagania określone w WTW 4M/91 Generalnej Dyrekcji
Dróg Publicznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie
większą niż 10 m.
− Zagęszczanie
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o
średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej.
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów powinny charakteryzować się
jednakowymi drganiami na całej długości.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OSTWiORB „Wymagania Ogólne” pkt 4.
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu
Transport i przechowywanie cementu – wg BN-88/6731-08.
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach powinny
być zgodne z PN-EN 197-1:2002.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem
powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.
Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz sygnaturę
odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002.
4.3. Magazynowanie kruszywa
Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu, w warunkach zabezpieczających je
przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentów, marek i gatunków.
4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej
a) Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w
stosunku do stanu początkowego.
Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek należy dobrać tak,
aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani
wywrotek.
b) Czas trwania transportu i jego organiżacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju
konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuZszy niż:
− 90 minut przy temperaturze otoczenia + 150C − 70
minut przy temperaturze otoczenia + 200C − 30 minut
przy temperaturze otoczenia + 300C
4.5. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi
Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących warunków:
a) masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej
b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s
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c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 180 przy transporcie do góry i 120 przy transporcie
w dół
d) przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał powinien być
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OSTWiORB „Wymagania Ogólne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organiżacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie
warunki w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowań i rusztowań.
5.2. Roboty betonowe
5.2.1. Zalecenia ogólne
Roboty betonowe muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06251 oraz „Rozporządzeniem”.
Roboty betonowe powinny być prowadzone na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez Inżyniera. Dane
dotyczące mieszanki roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy, w odniesieniu do 1 m3 betonu i do
jednego zarobu.
Tablice powinny być ustawiane w pobliZu miejsca mieszania betonu.
5.2.2. Mieszanka betonowa
a) Dozowanie składników
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:
− 2 % - przy dozowaniu cementu i wody
− 3 % - przy dozowaniu kruszywa
− Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
b) Mieszanie składników
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: −
położenie zbrojenia
− zgodność rzędnych z Dokumentacją Projektową
− czystość deskowania oraz
− obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie. Należy pamiętać
o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworów, nisz, zagłębień, zamocowań zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie Wykonawcę
zarówno jeśli chodzi o późniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i
towarzyszących (wykonywanych przez innych Podwykonawców).
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W przypadku
gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która
powinna uwzględniać następujące zalecenia:
− Mieszankę betonową należy układać w sposób ciągły sekcjami o wysokości do 5,0m bezpośrednio ze
zbiornika rury, albo przy użyciu leja. Zagęszczanie należy prowadzić wibratorami wgłębnymi.
Grubość zagęszczanych warstw nie powinna przekraczać 40 cm.
− W celu ograniczenia skurczu, płytę należy wylewać na pełną szerokość, rozpoczynając od środka rozpiętości
każdego przęsła i postępując w kierunku podpór. Przed ułożeniem betonu, należy umieścić w wymaganej
pozycji wszystkie elementy przewidziane do wbetonowania, takie jak wpusty, sączki, kotwy itp.
5.2.4. Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
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− wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej
− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia ani deskowania buławą wibratora
− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w warstwę
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w
stanie wibrującym
− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35÷0,7 m
− belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości
− czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60 sek,
− zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do
1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie, tak aby nie
powstawały martwe pola.
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się
wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów.
5.2.5. Przerwy w betonowaniu
a) przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Inżynierem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Inżynierem, a w prostszych
przypadkach można się kierować zasadą, Ze powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu
stwardniałego ze świeżym przez:
− usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa
cementowego
− obfite zwilżenie wodą.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
b) W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura
powietrza jest wyższa niż 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
a) Temperatura otoczenia
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 50C, zachowując warunki
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie
wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -50C, jednak wymaga to zgody Inżyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +200C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
b) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni świeżego betonu.
5.2.7. Pielęgnacja betonu
− Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem.
− Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +50C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). − Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne
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tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie
są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
− Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
− W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
− Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych zgodnie z normą PN-63/B-06251.
5.2.8. Wykończanie powierzchni betonu
Dla widocznych powierzchni betonowych obowiązują następujące wymagania:
a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień, wybrzuszeń ponad
powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne
b) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ze ich rozwartość nie przekracza 0,1 mm
oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 2,5 cm, a długości rys nie przekraczają:
− podwójnej szerokości belek i 0,2 m dla rys podłużnych
− połowy szerokości belek i 0,2 m dla rys poprzecznych
c) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze
niż 4cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,05 % powierzchni odpowiedniej ściany
d) równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom
ST M.15.01.00
e) kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas
betonowania elementu. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnię płyty
powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni
zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0cm
f) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń,
wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm
g) ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby itp.) , które spełniały funkcję stęZeń deskowań lub inna i wystają z
betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a
otwory powinny być wypełnione niskoskurczową zaprawą cementową.
h) wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. Części wystające
powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienia wypełnione betonem Zywicznym o składzie
zatwierdzonym przez Inżyniera.
Powierzchnie powinny być tak naprawione, aby po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego wg ST M20.03.00 nie
odróżniały się one kolorem od powierzchni sąsiedniej.
Bardzo duZe ubytki i nierówności płyty przekraczające 2 cm należy naprawić betonem cementowym bezskurczowym
wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inżyniera zgodnej z „Zaleceniami do wykonywania oraz
odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych, 1998.
5.2.9. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe podano poniżej:
Dopuszczalna
odchyłka wymiarowa

Rodzaj odchyłki
Długość przęsła

± 2 cm

rozpiętość usytuowania łoZysk

± 1 cm

oś podłużna w planie

± 3 cm

Grubość płyty pomostu

± 1 cm

Rzędne

± 1 cm

Usytuowanie w planie belek podłużnych i
poprzecznych

± 2 cm

Fundamenty

Usytuowanie w planie
Rzędna górnej powierzchni fundamentu

± 5 cm
± 2 cm

Słupy i ściany

Rzędna górnej powierzchni podpory
Pochylenie ścian

± 1 cm

Ustrój niosący oraz oczepy
filarów
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0,5% wysokości, ale dla
podpór słupowych ≤ 15
mm
Wymiary w planie:
Dla podpór pełnościennych
Dla podpór słupowych

± 2 cm
± 1 cm

5.3. Deskowania
Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte w Dokumentacji
Projektowej lub wg własnego opracowania. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien
być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-92/S-10082. Ustalona
konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia, przy jej
wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposoby zagęszczenia i obciążania pomostami
roboczymi. W konstrukcjach kablobetonowych należy dodatkowo uwzględnić możliwość wystąpienia dodatkowego
obciążenia wywołanego sprężaniem konstrukcji (przemieszczenie konstrukcji w dół np.
wsporniki sprężanych sekcji pomostu).
Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia.
Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaczynu
cementowego z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0m powinny być wykonane ze strzałką
roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku ich ugięcia, wielkość tej strzałki powinna być przyjęta zgodnie z normą
PN-91/S10042. Deskowania powinny być wykonane ściśle według ich dokumentacji technicznej i przed wypełnieniem
mieszanką betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w
wymiarach betonowej konstrukcji.
Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną.
Powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą specjalnego oleju do form,
zaakceptowanego przez Inżyniera.
Deskowania powinny mieć odpowiednią sztywność i być wykonane z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Ich
konstrukcja podlega akceptacji Inżyniera. Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera o tym, Ze deskowanie jest
gotowe do wypełnienia betonem, na tyle wcześnie, aby Inżynier był w stanie dokonać inspekcji deskowania przed
ułożeniem betonu.
Deskowania wielokrotnego uZytku muszą spełniać następujące wymagania:
− ich konstrukcja musi być całkowicie szczelna
− sposób łączenia poszczególnych płyt nie może zmniejszać sztywności całego deskowania. Połączenia na
śruby między płytami są niedozwolone ze względu na możliwość wypływu zaczynu, możliwość zniszczenia
gwintów oraz trudności związanych z odpowiednim ich oczyszczeniem.
− ciężar elementów do ręcznego montowania nie powinien przekraczać 60 kg.
Dopuszczalne ugięcia deskowań
− 1/400 l - w deskach deskowań widocznych powierzchni mostów betonowych i Żelbetowych
− 1/250 l - w deskach deskowań niewidocznych powierzchni mostów betonowych i Żelbetowych Wszystkie
deskowania powinny być tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.
5.4. Rusztowania dla ustroju niosącego
Wykonawca dostarczy projekt rusztowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte w Dokumentacji Projektowej lub wg
własnego opracowania. Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać podniesienie wykonawcze związane ze strzałką
konstrukcji, zgodnie z pkt. 5.3 oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu oraz
zapewniać zachowanie tolerancji podanych w pkt. 5.2.9. Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić
sztywność i niezmienność układu geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla rusztowań lub jarzm montażowych wynoszą:
a) rozstaw szeregu pali lub ram rusztowaniowych ± 15 cm
b) rozstaw podłużnic i poprzecznic
± 2 cm
c) rzędne oczepów
± 1 cm
d) długość wsporników
od -1 cm do + 10 cm
e) przekroje poprzeczne elementów
f) wychylenie jarzm lub ramy
pionowej lecz nie więcej niż 3 cm
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g) wielkość podniesienia wykonawczego
+10 % wartości obliczonej
Wykonawca powinien przedłoZyć Inżynierowi do akceptacji szczegółowe rysunki robocze rusztowań. 5.4.1.
Rozbiórka rusztowań
Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości wymaganej przez PN-B06251. Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem. unikając jednoczesnego usunięcia większej
liczby podpór. Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalać według PN-63/B-06251.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OSTWiORB „Wymagania Ogólne” pkt 6.
Badania należy wykonać zgodnie z metodami badań podanymi w PN-EN 206-1 . Można stosować inne metody badań,
pod warunkiem Ze znana jest korelacja lub sprawdzona zależność miedzy wynikami tych metod i metod powołanych.
Poniżej podano zasady badania betonu zgodne z „Rozporządzeniem” i PN-88/B-06250
6.2. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
6.2.1. Zakres kontroli
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej:
− konsystencja mieszanki betonowej
− zawartość powietrza w mieszance betonowej
− wytrzymałość betonu na ściskanie
− nasiąkliwość betonu
− odporność betonu na działanie mrozu
− przepuszczalność wody przez beton
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu zawierającego m.in. podział obiektu
(konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczby i terminów pobierania próbek do
kontroli jakości mieszanki i betonu.
6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, w tym raz na jej początku. Różnice
pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć:
− ± 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,
− ± 1 cm - opadu stoZka przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie
przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt 2.2.4. niniejszej Specyfikacji Technicznej.
6.2.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas projektowania
składu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrznych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej
podczas betonowania.
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczać:
− wartości 2 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzających
− przedziałów wartości podanych w rozdz. 2.3 niniejszej Specyfikacji w tabeli w przypadku stosowania
domieszek napowietrzających.
6.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie określonej w
planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3 betonu, 1 próbkę na zmianę
roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają
wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.
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Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych
150x150x150 mm spełnia następujące warunki:
a) przy liczbie kontrolowanych próbek - n, mniejszej niż 15
Ri min ≥ αRbG
gdzie:
Ri min

[1]

- najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złoZonej z n próbek

α - współczynnik zależny od liczby próbek n wg tabeli RbG wytrzymałość gwarantowana
Liczba próbek n

α

Od 3 do 4

1,15

Od 5 do 8

1,10

Od 9 do 14

1,05

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej klasie, jeśli spełnione
są następujące warunki [2] i [3].
Ri min ≥ RbG

[2]

R ≥ 1,2RbG

[3]

oraz

gdzie:
R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru:
R= n

l

R

[4]

i

w którym Ri - wytrzymałość poszczególnych próbek
b) przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15 zamiast warunku [1] lub połączonych
warunków [2] i [3] obowiązuje następujący warunek [5]:
R - 1,64 S ≥ RbG

[5]

w którym:
R - średnia wartość wg wzoru [4]
S - odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone dla serii próbek n wg wzoru:

1∑

n

(R Ri − )2

[6]

S = i=1 n−1
W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzymałości s, wg wzoru [6] jest większe od wartości 0,2R, gdzie R wg
wzoru [4], zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. W przypadku, gdy
warunki a) lub b) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do odpowiedniej niższej klasy. W
uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z
konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262.
Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie.
6.2.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
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Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 1 raz dla każdego przyczółka i 1
raz dla ustroju niosącego. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji, w ilości po jednej z
każdego przyczółka i płyty ustroju niosącego każdego obiektu.
6.2.6. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej 1 raz dla każdego przyczółka i 1 raz dla ustroju niosącego obiektu. Zaleca się badanie
mrozoodporności na próbkach wyciętych z konstrukcji, w ilości po jednej z każdego przyczółka i płyty ustroju
niosącego.
Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca
się stosowanie badania wg metody przyśpieszonej (wg PN-88/B-06250).
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli spełnione są następujące warunki:
a) po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250
− próbka nie wykazuje pęknięć
− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie
przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe
niż 20%
b) po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250
− próbka nie wykazuje pęknięć
− ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków nie przekracza w Żadnej próbce
wartości 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 1 raz dla każdego przyczółka i 1 raz dla ustroju niosącego każdego obiektu.
Zaleca się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji, w ilości po jednej
z każdego przyczółka i płyty ustroju niosącego. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W8 jest osiągnięty, jeśli
pod ciśnieniem wody równym 0,8 MPa w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza
się oznak przesiąkania wody.
6.2.8. Pobranie próbek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-88/B06250 i „Wymaganiami GDDP” oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
6.2.9. Zestawienie wszystkich badań dla betonu
Badania betonu obejmują:
− badanie składników betonu
− badanie mieszanki betonowej
− badanie betonu
Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniżej
Rodzaj badania
Metoda
Termin lub częstość
badania
badania
według
1
2
3
4
Badania
1) Badanie cementu
Bezpośrednio przed
składników
- czasu wiązania
PN-EN 196-3
użyciem każdej
betonu
- zmiany objętości
dostarczonej partii
- obecności grudek
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jw.

2) Badanie kruszywa
- składu ziarnowego
- kształtu ziarn
- zawartości pyłów
- zawartości zanieczyszczeń
- wilgotności

jw.

3) Badanie wody

jw.

4) Badanie dodatków i domieszek

Badanie
mieszanki
betonowej
jw.

Urabialności

PN-EN 933jw.
1:2000
PN-EN
9334:2001
PN-B-06 714/13
PN-B-06714/12
PN-B-06714/18
PN-EN
Przy rozpoczęciu robót i
1008:2004
w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczeń
aprobat
technicznych
wydanych przez
IBDiM
PN-88/B-06250 Przy rozpoczęciu robót

Konsystencji

jw.

jw.
Badania
betonu

Zawartości powietrza
1) Wytrzymałości na ściskanie na
próbkach

jw.
jw.

jw.

2) Wytrzymałości na ściskanie badania nieniszczące
jw.
3) Nasiąkliwość
jw.
4) Mrozoodporność
jw.
5) Przepuszczalność wody
6.3. Kontrola deskowań

PN-74/B-06261
PN-74/B-06262
PN-88/B-06250
jw.
jw.

Przy
zaprojektowaniu
recepty i 2 razy na zmianę
roboczą
jw.
Po ustaleniu recepty i
po wykonaniu każdej
partii betonu
W przypadkach
technicznie uzasadnionych
wg pkt 6.2.5
wg pkt 6.2.6
wg pkt 6.2.7

Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie z projektem oraz
PN-63/B-06251.
6.4. Kontrola rusztowań
Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem i niwelatorem i porównanie z
Dokumentacją Projektową. Badania polegają na stwierdzeniu:
a) zgodności podstawowych wymiarów z Dokumentacją Projektową,
b) zachowania rzędnych i odchylenia od położenia poziomego,
c) odchylenia od położenia pionowego,
d) zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,
e) wielkości podniesienia wykonawczego,
f) prawidłowości i dokładności połączeń między poszczególnymi elementami.
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich śrub w
konstrukcji.
6.5. Kontrola wykończenia powierzchni betonowych
Wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny być gładkie i mieć jednolitą barwę i fakturę. Na powierzchniach
tych nie mogą być widoczne Zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnętrzną
wykładzinę deskowań, która powinna być odpowiednio przymocowana do deskowania. Wszystkie nieprawidłowości
wykończenia powierzchni muszą być naprawione przez Wykonawcę.
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7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OSTWiORB „Wymagania Ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest m3 (metr sześcienny) wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OSTWiORB „Wymagania Ogólne” pkt 8.
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane
zgodnie z wymaganiami ST. 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
ST i przedstawić je do ponownego odbioru.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OSTWiORB „Wymagania Ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m3 (metr sześcienny) betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.
Cena jednostkowa obejmuje:
− opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,
− dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji,
− opracowanie projektu deskowań i rusztowań,
− wykonanie deskowań, rusztowań,
− przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki z odpowiednim zagęszczeniem i pielęgnacją,
− zakup i montaż bentonitowych taśm uszczelniających
− wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Dokumentacją Projektową otworów jak również
wbetonowanie potrzebnych zakotwień, marek, otworów dla wykonania „przejść” dla rur kablowych,
zabetonowanie rur osłonowych itp.
− rozbiórkę deskowań, rusztowań,
− wykończenie powierzchni betonowych,
− wykonanie wszystkich badań przewidzianych w Specyfikacji,
− oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy materiałów rozbiórkowych
poza pas drogowy.
− Wykonanie zbrojenia płatne jest oddzielnie.
10. Przepisy związane
10.1 Normy
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-76/P-79005
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Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego uZytku.
Metody badania cementu – Oznaczanie wytrzymałości
Metody badania cementu – Analiza chemiczna cementu
Metody badania cementu – Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości
Opakowania transportowe. Worki papierowe.
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PN-EN 12620:2008
PN-76/B-06714/12
PN-76/B-06714/13
PN-76/B-06714/34
PN-EN 1008:2004
PN-99/C-14554/4

PN-82/C-04566/02

PN-82/C-04566/03
PN-76/C-04628/02
PN-73/C-04600/00

PN-78/C-04541

PN-EN 480-1:1999
PN-EN 206-1
PN-63/B-06251
PN-74/B-06261
PN-74/B-06262
PN-91/S-10042
PN-96/B-11112
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-4:2001
PN-S-10040:1999
10.2 Inne
•

•
•

Kruszywa do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
Woda zarobowa do betonów.
Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i
magnezu w ściekach metodą miareczkową z EDTA oraz obliczanie zawartości magnezu
w wodzie ściekach.
Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną i kwasem
ohydroksyrtęciobenzoesowym.
Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.
Woda i ścieki. Badanie zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczalnej metodą kolometryczną z antronem.
Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru.
postanowienia ogólne i zakres normy.

Woda i ścieki. Oznaczanie suchej pozostałości, pozostałości po praZeniu, straty przy
praZeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania.
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
wytrzymałości betonu na ściskanie.
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4. Oznaczanie kształtu ziarn.
Wskaźnik kształtu.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężające. Wymagania i badania.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U.
Nr 63, z dnia 3 sierpnia 2000r.).
Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998.
Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów
mostowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998.
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M.13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY
M.13.01.08. Beton klasy ≥ C20/25 (B25)
1.

Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na
remont mostu w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu betonu konstrukcyjnego klasy ≥B25
(powyżej C20/25).
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OSTWiORB „Wymagania
Ogólne” oraz STWiORB M.13.00.00., pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OSTWiORB „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót jest
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami
Inżyniera.
2.

Materiały

2.1. Cement
Do betonu należy stosować cement, spełniający wymagania STWiORB M.13.00.00., pkt. 2.2.1.
2.2. Kruszywo
Do betonów należy stosować kruszywo spełniające wymagania wg STWiORB M.13.00.00., pkt. 2.2.2.
2.3. Kruszywo grube
Do betonów należy stosować kruszywo grube spełniające wymagania wg STWiORB M.13.00.00., pkt. 2.2.2.2
2.4. Kruszywo drobne
Do betonów należy stosować kruszywo drobne spełniające wymagania wg STWiORB M.13.00.00., pkt. 2.2.2.3
2.5. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa zgodnie z wymaganiami wg STWiORB M.13.00.00., pkt. 2.2.2.7.
2.6. Woda
Woda do betonu wg STWiORB M.13.00.00., pkt. 2.2.3.
2.7. Dodatki i domieszki do betonu
Dodatki i domieszki do betonu wg STWiORB M.13.00.00., pkt. 2.2.4

3.

Sprzęt

Strona 60

MOSTOPROJEKT KATOWICE

STWiORB - Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na remont mostu
w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB M.13.00.00., pkt. 3.
4.

Transport

Warunki transportu wg STWiORB M.13.00.00., pkt. 4.
5.

Wykonanie robót

Warunki wykonania robót wg STWiORB M.13.00.00., pkt. 5.
6.

Kontrola jakości robót

Zasady kontroli jakości robót wg STWiORB M.13.00.00., pkt. 6.
7.

Obmiar robót

Zasady obmiaru robót wg STWiORB M.13.00.00., pkt. 7.
8.

Odbiór robót

Zasady odbioru robót wg STWiORB M.13.00.00., pkt. 8.
9. Podstawa płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności wg STWiORB M.13.00.00., pkt. 9.
10. Przepisy związane
Przepisy związane wg STWiORB M.13.00.00., pkt. 10.
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M.13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY
M.13.02.01 BETON NIEKONSTRUKCYJNY C12/15
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na
remont mostu w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą wykonania Robót wymienionych w pkt.1.1. związanych z
wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego klasy B10 zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zakres obejmuje:
podłoże ław fundamentowych
podłoże koryta balastowego
1.4. Określenia podstawowe
Beton niekonstrukcyjny – beton w elementach obiektu mostowego, ustalonych w dokumentacji projektowej, o
wytrzymałości klasy B 10.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz z STWiORB M.13.01.00 „Beton konstrukcyjny”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00.00 "Wymagania Ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
organiżacji robót budowlanych;
zabezpieczenia interesu osób trzecich;
ochrony środowiska;
warunków bezpieczeństwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunków organiżacji ruchu;
zabezpieczenia chodników i jezdni
podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania Ogólne”
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w
STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB DM.00.00.00.
„Wymagania ogólne”.
Dla betonu niekonstrukcyjnego klasy C12/15, stosowanego w kolejowych obiektach inżynierskich nie obowiązują
wymagania podane w Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych Id-2 i i Rozporządzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 151 Poz. 987.
2.1. Składniki mieszanki betonowej
Cement
Do wykonania betonu klasy C12/15, powinien być stosowany cement klasy 32,5 N spełniający wymagania normy PNEN 197-1:2002.
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą:

Strona 62

MOSTOPROJEKT KATOWICE

STWiORB - Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na remont mostu
w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice
oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,
oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996.
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 N podanymi w normie
PN-EN 197-1:2002. Nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść w palcach.
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 oraz BN-88/6731-08.
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań z
uwzględnieniem wymagań STWiORB. Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację
Inżyniera.
Kruszywo
Kruszywo do wykonania betonu klasy C12/15, powinno być marki nie mniejszej niż 10 i odpowiadać wymaganiom
normy PN-86/B-06712 dla kruszyw mineralnych. Ponadto kruszywo powinno spełniać poniższe wymagania:
jako kruszywo grube powinien być stosowany żwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż 31,5 mm,
łączne uziarnienie kruszywa powinno mieścić się w granicach podanych na rysunku 1,
przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy uwzględnić wymagania pktu 2.2,
ziarna kruszywa nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego elementu i 3/4 odległości w
świetle między prętami zbrojenia, lezącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 031,5 mm

Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inżyniera, która powinna być
wydana na podstawie:
a) świadectwa jakości kruszywa wystawionego przez dostawcę (deklaracji lub certyfikatu zgodności z PN-86/B-06712) i
zawierającego wyniki pełnych badań zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego
reaktywności alkalicznej,
b) przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących:
oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),
oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12,
oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych),
oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13,
należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-771097-6:2000 oraz stałości zawartości frakcji 0  2
mm dla korygowania recepty roboczej betonu.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami PN-86/B-06712, użycie takiego
kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednich frakcji kruszywa.
Woda zarobowa do betonu
Wodę zarobową do betonu należy czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody wodociągowej nie wymaga
badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
2.2. Skład mieszanki betonowej
Ustalanie składu mieszanki betonowej
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z STWiORB oraz normą PN-88/B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład
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mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez
Inżyniera.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z następującymi zasadami:
1) skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku
zagęszczania przez wibrowanie,
2) wartość stosunku w/c powinna być nie większa niż 0,6 dla betonu narazonego bezpośrednio na działanie czynników
atmosferycznych i niż 0,55 dla betonu narazonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem,
3) odpowiednią urabialność mieszanki uzyskuje się przez dobór konsystencji mieszanki oraz dobór odpowiedniej ilości
zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm:
konsystencja mieszanki nie powinna być rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PN-88/B-06250), sprawdzona
aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg metody stozka opadowego. Dopuszcza się badanie stozkiem opadowym
wyłącznie w warunkach budowy. Różnice między załozoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną nie mogą
przekroczyć  20% wartości wskaźnika Ve-Be i  10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
ilość zaprawy i łączną ilość cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm podano w tablicy 1.
Tablica 1. Ilość zaprawy, cementu i kruszywa zapewniające urabialność mieszanki betonowej
Najmniejsza suma objętości
Zalecana ilość zaprawy absolutnych cementu i ziarn
kruszywa poniżej 0,125 mm,
w dm3 na 1 m3
Rodzaj elementu
w dm3 na 1 m3 mieszanki
mieszanki betonowej
betonowej
Żelbetowe i betonowe elementy i
konstrukcje o najmniejszym
80
450 550
wymiarze przekroju większym
niż 60 mm i kruszywie do 31,5
mm

4) maksymalne ilości cementu nie powinny przekraczać 450 kg/m3. Dopuszcza się przekroczenie tej ilości o 10 % w
uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera.
Najmniejsza dopuszczalna ilość cementu na 1 m3 mieszanki betonowej wynosi:
dla betonu narazonego bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych: 270 kg (dla betonu zbrojonego) i 250 kg
(dla betonu niezbrojonego),
5) recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo-doświadczalną,
zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej
zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż
10° C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.
Wymagane właściwości betonu
Beton powinien spełniać wymagania odnośnie wytrzymałości na ściskanie.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”
pkt. 3.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo.
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania
mieszarek wolnospadowych).
Do transportu mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). Zabrania się
stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować:
przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory wgłębne z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między
prętami zbrojenia lezącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min oraz wibratory przyczepne,
przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) – belki i łaty wibracyjne charakteryzujące się
jednakowymi drganiami na całej długości.
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4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.1. Transport i przechowywanie składników mieszanki betonowej
Transport i przechowywanie składników mieszanki betonowej powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w OST
M-13.01.00, pkt 4.2 i 4.3.
4.2. Ogólne zasady transportu masy betonowej
Zasady transportu mieszanki betonowej powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w OST M-13.01.00.
5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.
5.2. Zalecenia ogólne
Zgodność wykonywania robót z dokumentacją
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową, STWiORB i z wymaganiami normy PN88/B-06250 oraz dokumentacją technologiczną dostarczoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera.
Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawcę powinna zawierać projekt organiżacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betoniarskie, ewentualne projekty
wykonawcze deskowań, projekt technologiczny betonowania.
Projekt technologiczny betonowania powinien obejmować:
wybór składników betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
sposób transportu mieszanki betonowej,
kolejność i sposób betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,
sposób pielęgnacji betonu,
warunki rozformowania elementu konstrukcji,
zestawienie koniecznych badań.
Zakres robót
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
wykop pod fundamenty
roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowań),
wytworzenie mieszanki betonowej,
podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej ,
pielęgnację betonu,
rozbiórkę deskowań,
wykańczanie powierzchni betonu,
roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót betoniarskich, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
prawidłowość wykonania wykopu,
prawidłowość wykonania deskowań,
prawidłowość wykonania zbrojenia, jeśli występuje,
zgodność rzędnych z dokumentacja projektową,
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny (w przypadku
betonu zbrojonego),
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,
prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję (np. marki),
gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
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W uzasadnionych przypadkach Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki
zawarte w dokumentacji projektowej lub wg własnego opracowania. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być
sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z
uwzględnieniem szybkości betonowania i sposobu zagęszczenia.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
zapewniać wykończenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej (w przypadku
elementów widocznych),
zapewniać odpowiednią szczelność,
wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych,
powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą specjalnego oleju do form,
zaakceptowanego przez Inżyniera.
Deskowania powinny zapewniać wykonanie elementów betonowych z dokładnością ± 1 cm.
5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno się odbywać zgodnie z zasadami podanymi w OST M-13.01.00 pkt 5.4.
5.5. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Zasady podawania i układania mieszanki betonowej, w tym roboty przygotowawcze, układanie i zagęszczanie,
dostosowanie do warunków atmosferycznych w trakcie betonowania oraz pielęgnacja betonu powinny być zgodne z
OST M-13.01.00, pkt 5.5.
5.6. Rozbiórka deskowań
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałości projektowej i po okresie
dojrzewania określonym w STWiORB i dokumentacji projektowej.
5.7. Wykańczanie powierzchni betonu
Powierzchnie betonu w elementach niekonstrukcyjnych powinny być odpowiednio wykańczane wtedy, jeżeli
dokumentacja projektowa lub STWiORB stawiają takie warunki. W takich przypadkach, powierzchnie należy
wykańczać zgodnie z OST M-13.01.00 pkt 5.8.
Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót wykończeniowych
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:
odtworzenie elementów czasowo usuniętych,
roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) i na ich
podstawie sprawdzić właściwości zastosowanych materiałów na zgodność z wymaganiami podanymi w STWiORB,
wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt 2 lub przez
Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.2. Badania składników mieszanki betonowej
Bezpośrednio przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą:
oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,
oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,
obecności grudek gliny.
Wyniki badań powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 4.
Tablica 2. Wymagania dla cementu
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Klasa
cementu
Klasa 32,5

Wytrzymałość na ściskanie, MPa,

Początek

wczesna
po 2 dniach po 7 dniach
 16

normowa,
po 28 dniach

czasu wiązania, min

 32,5

 75

 52,5

Stałość objętości
(rozszerzalność),
mm
 10

Nie dopuszcza się obecności grudek gliny.
W przypadku gdy:
czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają PN-EN 196-3:1996,
cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002,
okres przechowywania cementu jest dłuzszy niż podano w PN-EN 197-1:2002,
obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-EN 196-1:1996,
Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla każdej dostarczonej partii, należy przeprowadzić
kontrolę obejmującą:
oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),
oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12,
oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych),
oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13.
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-86/B-06712 dla żwiru marki 20.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej:
wytrzymałość betonu na ściskanie,
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu zawierającego m.in. szczegółowe określenie
liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. Plan kontroli jakości betonu podlega
akceptacji Inżyniera.
6.4. Tolerancje wymiarów
Jeżeli STWiORB i dokumentacja projektowa nie przewidują inaczej, to wymiary elementów nie powinny różnić się od
projektowanych więcej niż o 1,0 cm.
6.5. Kontrola deskowań
Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny być:
rodzaj uzytego materiału na zgodność z projektem technologicznym,
szczelność deskowań w płaszczyznach i narozach,
poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz porównanie z poziomem
wymaganym.
Deskowania w czasie betonowania powinny być przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawiązaniu do niezależnych
reperów.
7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego i odebranego betonu niekonstrukcyjnego klasy B10
zgodnie z Dokumentacją Projektową.
8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za niezgodne z
Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
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- opracowanie wszystkich opracowań wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;
- wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej STWiORB oraz wynikających z opracowań wykonanych
przez Wykonawcę, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;
- sporządzenie Projektu Deskowań,
- sporządzenie Projektu Technologicznego Betonowania,
- opracowanie recept i ich zatwierdzenie,
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej
technologii robót,
- wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu,
- oczyszczenie podłoża,
- wykonanie deskowania,
- zakup mieszanki betonowej lub przygotowanie jej z własnych materiałów i dostarczenie,
-ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
- rozebranie deskowania,
-oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie,
- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN 197-1:2002
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
uzytku
PN-EN 196-1:1996
Metody badania cementu – Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996
Metody badania cementu – Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-EN 933-1:2000
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-EN 933-4:2001
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4. Oznaczanie kształtu ziarn
PN-76/B-06714.12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
PN-76/B-06714.13
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
PN-771097-6:2000
Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości gęstości
ziaren i nasiąkliwości
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
PN-88/B-06250 Beton zwykły
Inne dokumenty
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierski i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 63 z dnia 30.05.2000r.
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M.14.01.00. KONSTRUKCJE STALOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na
remont mostu w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu elementów stalowych w obiektach
inżynierskich, a także elementów ustroju niosącego oraz zespoleniu Żelbetowej płyty pomostu z dźwigarami za pomocą
sworzni dla obiektów inżynierskich wg podanego spisu obiektów inżynierskich.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
OSTWiORB "Wymagania ogólne” pkt 1.
1.4.1. 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.
1.4.2. 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.
1.4.3. Świadectwo odbioru 3.1. - Dokument wystawiony przez wytwórcę, w którym stwierdza on, Ze
dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu i podaje wyniki badań.
1.4.4. Deklaracja zgodności z zamówieniem „rodzaj 2.1”
Dokument, w którym wytwórca stwierdza, Ze dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu,
bez podania wyników badań.
1.4.5. Atest „rodzaj 2.2” - Dokument, w którym wytwórca stwierdza, ze dostarczone wyroby są
zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu i przedstawia wyniki badań uzyskane podczas
kontroli wewnętrznej wyrobów.
1.4. 6 Łącznik ścinany – element konstrukcyjny słuZący do przenoszenia ścinania między betonem i stalą.
1.4.7. Sworzeń – szczególny rodzaj łącznika w kształcie trzpienia z główką, który jest przyspawany bezpośrednio do
górnej powierzchni stalowego dźwigara.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OSTWiORB "Wymagania ogólne” pkt 1.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OSTWiORB "Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Akceptowanie uZytych 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
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2.3.1. Gatunek stali
W związku z wprowadzeniem nowej normy PN-EN 10025:2004, mającej od marca 2005 roku status Polskiej Normy,
dopuszcza się do stosowania stal o właściwościach nie gorszych niż podana poniżej, jeżeli jest objętą powyższą Normą.
Warunki te spełnia stal S355J2 wobec 18G2ACu oraz stal S235J2 wobec St3M, St3WD.
Tabela 1. Porównanie gatunków stali wg nieaktualnych i obecnie obowiązującej normy
PN-88/H-84020 i
PN-86/H-84018
St3S
St3SY
St3WD
St4WD
18G2A

PN-EN 10025-2:2002

PN-E 10025-2:2007

S235JR
S235JRG2
S235J2G3
S275J2G3
S355J2G3

Usunięty
S235JR
S235J2
S275J2
S355J2

Do wykonania konstrukcji stalowych obiektów należy stosować stal niskostopową o podwyższonej wytrzymałości
gatunku 18G2ACu, o właściwościach wg PN-86/H-84018 oraz PN-82/S-10052. Stal ma udarność nie mniejszą niż 290
KJ/m2 sprawdzaną w temp. -40oC (na próbkach Mesnagera), wydłuZenie Asmin=21%. Blachy powinny być sprawdzone
metodą defektoskopii ultradźwiękowej celem wykrycia ewentualnych wad materiału (rozwarstwienie w klasie P6 wg
PN-84/0601-05). Badanie to może być wykonywane w hucie lub zakładzie wytwarzającym konstrukcję.
Poszczególne symbole w nazwach gatunków stali opisano w Tabeli 2 opracowanej na podstawie ostatniej edycji normy
PN-EN 10027-1:2007
Niżej przedstawione Tabele 3,4 i 5 opracowano w oparciu o ostatnią edycję normy PN-EN 10025-2 z 2007 roku. W
tabelach 3,4 podano podstawowe własności mechaniczne w temperaturze otoczenia wyrobów płaskich i wyrobów długich
dla wybranych gatunków stali stosowanych w mostownictwie dla których określa się wartość pracy łamania.
W tabeli 5 określono wielkości minimalnej pracy łamania na próbkach KV (wg Charpy) wzdłuZnych w zależności od
temperatury badania i nominalnej grubości wyrobu podanej w mm.
Tabela 2. System oznaczania stali wg EN 10027-1:2007

Zakres zastosowania
stali

S

P

Granica
plastyczności
Re [MPa]

Stale na
konstrukcje
Budowlane
Stale na
zbiorniki
Ciśnieniowe

L

Stale do
budowy
Rurociągów

E

Stale na
konstrukcje
Maszynowe
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Minimalna
wartość granicy
plastyczności
dla wyrobu o
grubości ≤
16mm

Minimalna praca łamania w
Joulach próbki z karbem ISO-V
usytuowanej wzdłuZ kierunku
walcowania
27 [J] 40 [J] 60 [J]
Temp.
badania

Właściwości technologiczne

Stal przydatna do
odkształcania na zimno

JR

KR

LR

+20°

C

J0

K0

L0

0°

L

Stal do pracy w niskich
temperaturach

J2

K2

L2

-20°

M

Stal walcowana
termomechanicznie

J3

K3

L3

-30°

N

Stal normalizowana lub
walcowana na normalizująco

J4

K4

L4

-40°

Q

Stal ulepszona cieplnie

J5

K5

L5

-50°

W

Stal o zwiększonej
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B

odporności na korozję
atmosferyczną

Stale do
zbrojenia
betonu
J6

K6

L6

-60°

T

Stal na rury

H

Stal na kształtowniki
zamknięte
Stal na kształtowniki
grodzicowe

P

Tabela 3. Minimalna granica plastyczności w MPa w zależności od nominalnej grubości wyrobu
Oznaczenie

Minimalna granica plastyczności ReH
Grubość nominalna [mm]

EN 10027-1
2007
S235J2

≤ 16
235

> 16
≤ 40
225

> 40
≤ 63
215

> 63
≤ 80
215

> 80
≤ 100
215

> 100
≤ 150
195

> 150
≤ 200
185

> 200
≤ 250
175

> 250
≤ 400
165

S275JR

275

265

255

245

235

225

215

205

---

S275J2

275

265

255

245

235

225

215

205

195

S355J2

355

345

335

325

315

295

285

275

265

Tabela 4. Wytrzymałość na rozciąganie w MPa w zależności od nominalnej grubości wyrobu
Oznaczenie

Wytrzymałość na rozciąganie Rm
Grubość nominalna [mm]

EN 10027-1
2007
S235J2

<3
360 do 510

≥3
≤ 100
360 do 510

> 100
≤ 150
350 do 500

> 150
≤ 250
340 do 490

> 250
≤ 400
330 do 480

S275JR

430 do 580

410 do 560

400 do 540

380 do 540

---

S275J2

430 do 580

410 do 560

400 do 540

380 do 540

380 do 540

S355J2

510 do 680

470 do 630

450 do 600

450 do 600

450 do 600

Tabela 5. Praca łamania na próbkach wzdłuZnych KV (wg Charpy) w zależności od nominalnej grubości wyrobu
Minimalna praca łamania w [J]
Oznaczenie

Temperatura
°C

EN 10027-1
2007
S235J2

-20

S275JR

Grubość nominalna w [mm]
≤ 150
27

>150
≤ 250
27

> 250
≤ 400
27

20

27

27

27

S275J2

-20

27

27

27

S355J2

-20

27

27

27
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Do wykonania stalowej konstrukcji mostu i wiaduktów zastosowano stal S355J2, która odpowiada stali gatunku
18G2ACu wg PN-86/H-84018 oraz PN-82/S-10052. Udarność dla stali gatunku S355J2 jest badana na próbkach KV (wg
Charpy) w temp. -20°C przy pracy łamania 27 J.
Do wykonania drobnych elementów konstrukcji stalowych zastosowano stal St3SY o właściwościach wg PN86/H-84018
oraz PN-82/S-10052
Do wykonania tymczasowych rozpór stalowych należy zastosować stal R35 wg PN-80/H-74219 Do
wykonania konstrukcji stalowej można uZyć stali o nie gorszych parametrach, dla której Wykonawca
przedstawi Polską Normę lub Aprobatę Techniczną.
Proces wytwarzania stali powinien być zgodny z PN-EN 10025-2:2004.
Wymagania dotyczące składu chemicznego, własności mechanicznych, własności technologicznych, stanu powierzchni,
jakości wewnętrznej, wymiarów, tolerancji i masy powinny być zgodne z normą PN-EN 100252:2004, dla danego gatunku
stali.
2.3.2. Tryb postępowania przy dostawach stali
Zgodnie z normą PN-EN 10204 odbiór stali z wytwórni następuje na podstawie Świadectwa odbioru 3.1.
2.4. Wyroby ze stali konstrukcyjnej
Wymagania dotyczące tolerancji blach grubych walcowanych na gorąco powinny być zgodne z EN 10029, z
tolerancjami grubości do klasy A włącznie.
Tolerancje grubości blach grubych ciętych z taśm walcowanych na gorąco w sposób ciągły powinny być zgodne z EN
10051.
Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej powinny spełniać wymagania norm: PN-H-92200:1994 i PNH92203:1994.
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 ciąZy 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.
Dla śrub montażowych, podkładek i nakrętek oraz elektrod, drutów spawalniczych i topników muszą być spełnione
wymagania odpowiednich norm przedmiotowych.
Wytwórca powinien przestrzegać okresów waZności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy.
Do spawania należy używać elektrod otulonych lub drutów i topników do spawania elektrycznego dostosowanych do
zastosowanego gatunku stali i do zastosowanych metod spawania – wg aktualnych norm przedmiotowych.
WŁAŚCIWOŚCI SPOIWA NIE POWINNY BYĆ MNIEJSZE NIś STALI CZĘŚCI ŁĄCZONYCH.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OSTWiORB "Wymagania ogólne” pkt 3.
3.1.1. Sprzęt do wykonania konstrukcji stalowej
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 / uZyteczności. Sprawdzenie powinno odbywać się w
obecności przedstawiciela Inżyniera.
Do prostowania i gięcia blach grubych, uniwersalnych, płaskowników i kształtowników Wytwórca powinien stosować
taki sprzęt, aby były zachowane zasady podane w PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.2.
4. Transport
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne warunki transportu podano w OSTWiORB "Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport, dostawa i składowanie elementów stalowych
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 następujących elementów:
− 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 przewoZone 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. W trakcie transportu przewoZone
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-K-02057 i PN-K02056.
W przypadku konieczności przekroczenia skrajni Wykonawca musi uzyskać na transport takich elementów zgodę
odpowiednich władz.
Pojazd przewoZący 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 suchym i 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 stalowej po rozładunku
Odbiór konstrukcji stalowej powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Inżyniera i powinien być przez
Inżyniera zaakceptowany.
Badania powinny obejmować sprawdzenie kompletności konstrukcji oraz potwierdzenie, Ze wymiary i inne cechy są
zgodne z tolerancjami podanymi w PN-89/S-10050.
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.

MOSTOPROJEKT KATOWICE

Strona 73

STWiORB - Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na remont mostu
w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Jeśli na powierzchni elektrody wystąpiły
białe wykwity nie może być ona uZyta do wykonania robót.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OSTWiORB "Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1.1. Wymagania w stosunku do Wytwórcy stalowych konstrukcji mostowych i Wykonawcy montażu
Wytwórca musi wystawić dokument, w którym stwierdzi Ze dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i poda wyniki badań (Świadectwo odbioru 3.1).
Dokument musi potwierdzić upowaZniony przedstawiciel kontroli Wytwórcy, niezależny od wydziału produkcyjnego.
Na podstawie dostarczonego projektu technicznego Wytwórca konstrukcji stalowej sporządzi i przedstawi do akceptacji
Inżyniera dokumentację wykonawczą, w oparciu o którą będzie realizowana konstrukcja.
Dokumentacja wykonawcza zawiera :
• rysunki warsztatowe.
• program wytwarzania i scalania konstrukcji w Wytwórni.
• program montażu i scalania konstrukcji na budowie.
• program zapewnienia jakości zabezpieczenia antykorozyjnego.
Proces wykonywania ustrojów niosących powinien uwzględniać konieczność podziału tych konstrukcji na zestawy
montażowe, ograniczony możliwościami transportowymi.
Podział konstrukcji ustrojów niosących na elementy montażowe musi uzyskać akceptację Projektanta.
5.1.2. Rysunki warsztatowe
Rysunki warsztatowe powinny być opracowane z uwzględnieniem podniesień wykonawczych wg PN-82/S-010052 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
Wytwórca konstrukcji, na koszt Wykonawcy, 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. Rysunki
warsztatowe sporządza Wytwórca na koszt Wykonawcy.
5.1.4. Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy
Do rozpoczęcia robót można 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
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4)
5)

projekt montażu
sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeśli podczas montażu będzie ona podpierana w innych punktach
niż przewiduje to Dokumentacja Projektowa
6) projekt technologiczny wykonania pomostu Żelbetowego
7) informacje o podwykonawcach
8) informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania 9) projekt
technologii spawania
10) sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji
11) informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac
montażowych
12) 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.
5.1.5. Dziennik wytwarzania konstrukcji i Dziennik Budowy
Decyzje Inżyniera są przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w Dziennikach: Wytwarzania
konstrukcji (w Wytwórni) i Budowy (w trakcie montażu).
5.2. Wykonanie konstrukcji w Wytwórni
Elementy powinny zostać wykonane zgodnie z tolerancjami podanymi w EN 10029, z tolerancjami grubości do klasy A
włącznie oraz w EN 10051.
Niezależnie, powinny zostać zachowane wymagania podane poniżej:
5.2.1. Cięcie elementów i obrabianie brzegów
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ale tak, by
zachowane były wymagania PN-89/S-10050. Można stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub
półautomatyczne a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. Brzegi po cięciu powinny być
oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu noZycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na
odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich.
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu należy
wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r=2 mm lub większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić
bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania. Po cięciu
tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z ZuZlu, gratu, nacieków i
rozprysków materiału.
Rodzaj obróbki ciętych powierzchni powinien być określony na rysunkach warsztatowych. Dokładność
cięcia:
Wymiar liniowy elementu (m)
<1
1,5
>5
Dopuszczalna odchyłka (mm)
±1
±1,5
±2
Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy.
5.2.2. Prostowanie i gięcie elementów
Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inżyniera wykonać próbne użycie sprzętu przeznaczonego do
prostowania i gięcia elementów. Roboty mogą być kontynuowane, jeśli pomierzone po próbnym użyciu odchyłki nie
przekroczą wartości podanych w PN-S-10050 pkt.2.4.2. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu powoduje
odrzucenie wykonanych elementów. Podczas gięcia należy przestrzegać zaleceń PN-S-10050 pkt.2.4.1.2.
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, w tabeli 1.
W Tabl. 1 podaje się wyciąg z ww. tabeli dla blach, płaskowników i kątowników.
Przy prostowaniu i gięciu na zimno nie wolno stosować uderzeń, a stosować należy siły statyczne.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia lub promienia krzywizny podanych w PN89/S10050 prostowanie i gięcie elementów stalowych należy wykonać na gorąco przez:
− podgrzanie do temperatury nie niższej niż 750oC
− obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar poddany kuciu −
kształtowniki należy nagrzewać równomiernie na całym przekroju.
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− chłodzenie elementów powinno odbywać się powoli w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC, bez
użycia wody.

Tabl. 1. Największe wartości strzałek ugięcia f i najmniejszej wartości krzywizny r dopuszczalne przy gięciu i
prostowaniu na zimno elementów stalowych
Szkic przekroju

Względem
osi

Przy prostowaniu
f
r

Przy gięciu
f
r

x-x

12/400s

50s

12/200s

25s

y-y

12/800b

x-x

12/720b

90b

12/360b

45b

y-y

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 nie powinny
wystąpić również miejscowe zahartowania.
5.2.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w Dokumentacji Projektowej lub
normach EN 10029 u EN 10051, powinny być zawarte w granicach podanych w tabl. 2, 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.
Tabela 2.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych

Wymiar nominalny [mm]
ponad
Do
500
1000
1000
2000
2000
4000
4000
8000
8000
16000
16000
32000
32000

Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±), [mm]
przyłączeniowego
swobodnego
0,5
1,5
1,0
2,5
1,5
4,0
2,5
6,0
4,0
10,0
6,0
15,0
10,0
1/1000 wymiaru lecz nie więcej niż 50

5.2.4. Dopuszczalne odchyłki prostości
Dopuszczalne odchyłki prostości elementów (pasów ściskanych) od podpory do podpory lub od węzła do węzła stęZeń
wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. Dla elementów rozciąganych odchyłki mogą być dwukrotnie
większe.
5.2.5. Dopuszczalne skręcenie przekroju
Dopuszczalne skręcenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów przekroju)
1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm.
5.2.6. Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju
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Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego elementów konstrukcyjnych (poza stykami) podano
w tablicy 3.

Tabl. 3. Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego

5.2.7. Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w obrębie styków
Styki spawane należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia stykających się elementów nie
przekraczały 1 mm.

600

600

Rys.1. Swobodne niespawane końce blach przy pasowaniu stykających się elementów
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Zaleca się pozostawienie swobodnych, nie zespawanych blach podczas pasowania stykających się elementów (dotyczy
szczególnie styków montażowych). Długość niepospawana winna wynosić po 600 mm z każdej strony styku
montażowego dla spoin łączących środnik dźwigara głównego z pasem dolnym. Spoiny te powinny być następnie
wykonane jako spoiny typu K lub 1/2V, po wykonaniu połączeń środnika i pasów stykających się elementów.
Szczegółowe rozwiązania należy podać w technologii spawania. Rozwiązanie to pokazano na Rys. 1.
5.2.8. Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej
Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej nie powinno być większe niż 2 mm po położeniu liniału o długości 1 m.
5.2.9. Czyszczenie powierzchni i brzegów
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia gratu,
oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowych z zachowaniem wymagań PN-S-10050,
PN-M-04251, PN-M-69774.
5.3. Spawanie
Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera projektem technologii
spawania zawartym w programach wytwarzania i montażu konstrukcji oraz zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050
pkt.2.4.4.4.
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%, mZawka, wiatry o
prędkości większej niż 5m/sek, temperatura powietrza niższa niż podana wyZej) należy opracować i uzgodnić
specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości.
Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15mm od rowka spoiny, należy przed spawaniem
oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do czystego metalu. Ukosowanie brzegów
elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności.
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
podspoinie wg PN-M-69775 wg klasy wadliwości W1 dla złączy specjalnej jakości i klasy wadliwości W2 dla złączy
normalnej jakości. Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo zastosować inną obróbkę
mechaniczną pod warunkiem, Ze miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubości.
Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do spawania) należy wykonać wg PN65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017, PN-88/M-69018. Powierzchnie brzegów do spawania
powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie cięcia wg PN-M-69774 nie były większe niż
dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału rodzimego nie większe niż dla klasy 33-3-3.
Powierzchnie pracujące na docisk powinny być obrobione. Współczynnik chropowatości Ra tych powierzchni wg
PN-M-04251 nie powinien być większy niż 2,5 µm.
Do wykonywania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów spawalniczych przewidzianych w projekcie
technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie o jakości. Do wykonania spoin sczepnych należy stosować
spoiwa w gatunku takim samym jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniające. Opakowanie,
przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być zgodne z wymaganiami
obowiązujących norm i zaleceniami producentów. Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne
z zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów białych kryształów świadczy o
długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze
składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie takich elektrod jest bezcelowe, a ich użycie
zabronione.
Do Złobienia elektropowietrznego należy stosować elektrody grafitowo-węglowe miedziowe w gatunku ESW 252 lub
inne zgodne z normą PN-E-69000. Do Złobienia łukowego – stosować elektrody otulone EC1. Sprzęt spawalniczy
powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Jego
stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania, przy czym wahania natęZenia i
napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10%. Czołowe spoiny pasów należy kończyć poza przekrojem
samego pasa, używając do tego płytek wybiegowych. Płytki wybiegowe powinny mieć tą samą grubość i kształt co
spawane pasy. Po przymocowaniu płytek (za pomocą zacisków) spoiny powinny być na nie wprowadzone na długość co
najmniej 25mm. Przy usuwaniu płytek wybiegowych należy przeprowadzić cięcie w odległości co najmniej 3mm od
brzegu pasa, a następnie usunąć nadmiar przez obróbkę mechaniczną.
Należy dąZyć, 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.
5.3.1. Wymagania ogólne
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Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera projektem technologii
spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji.
Wymagania ogólne dotyczące spawania stali grup jakościowych JR, J0, J2 i K2 powinny być zgodne z EN 1011-2. Dla
każdego rodzaju spoiny i dla każdej grubości blachy (elementu łączonego) w projekcie warsztatowym oraz w PZJ należy
przedstawić odpowiednią Kartę procesu spawania.
Niezależnie od tego powinny być spełnione warunki podane poniżej.
Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-S-10050 pkt 2.4.4.4.
Konstrukcja powinna być podzielona na zespoły spawalnicze, których wymiary ograniczają możliwości transportu.
Należy dąZyć, by jak największa część spoin była wykonana automatycznie, a zwłaszcza spoiny łączące pasy ze
środnikiem.
Należy prowadzić dziennik spawania. W dzienniku spawania powinny być odnotowane wszelkie odstępstwa od
Dokumentacji Projektowej i technologicznej jak również stwierdzone usterki wykonawstwa. Dziennik spawania powinien
być prowadzony na bieżąco i tak samo potwierdzany przez Inżyniera (kontroli jakości). Za prowadzenie dziennika
odpowiedzialny jest bezpośredni Wykonawca.
5.3.2. Wymagania wobec osób wykonujących roboty spawalnicze
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. Niezależnie od posiadanych uprawnień zaleca się
sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy elektrodami stosowanymi do
spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod zasadowych). Każda spoina powinna być oznaczona
osobistym znakiem spawacza, wybijanym na obu końcach krótkich spoin w odległości 10÷15 mm od brzegu, a na długich
spoinach w odległości co 1 m.
5.3.3. Warunki atmosferyczne
Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż 0o C, a stali
o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5oC. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy
niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych
(wilgotność względna powietrza większa niż 80%, mZawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/sek, temperatury
powietrza niższe niż podane wyZej) należy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin
należytej jakości.
5.3.4. Przygotowanie elementów do spawania
Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny należy przed spawaniem
oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do czystego metalu.
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając
zgorzelinę i nierówności.
Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią (np. przez zastosowanie
odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Dopuszczalna wielkość podtopienia lub wklęśnięcia grani w
podspoinie wg PN-M-69775 wg klasy wadliwości W1 dla złączy specjalnej jakości i klasy wadliwości W2 dla złączy
normalnej jakości.
Przygotowanie brzegów i powierzchni elementów do spawania
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie cięcia wg PN-M-69774
nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału rodzimego nie większe niż dla klasy 3-3-3-3.
Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do spawania) należy wykonać wg PNM-69014 i PN-M-69015.
Powierzchnie przylegające
Powierzchnie pracujące na docisk powinny być obrobione. Współczynnik chropowatości Ra tych powierzchni wg PNM-04251 nie powinien być większy niż 2.5µm.
5.3.5. Elektrody i sprzęt i materiały spawalnicze spawalnicze
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być zgodne z wymaganiami
aktualnych norm przedmiotowych i zaleceniami producentów.
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni otuliny
elektrod tzw. wykwitów białych kryształów świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu,
a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody.
Suszenie takich elektrod jest bezcelowe, a ich użycie zabronione.
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Do Złobienia elektropowietrznego należy stosować elektrody grafitowo-węglowe miedziowane w gatunku ESW 252 lub
inne zgodnie z normą PN-E-69000. Do Złobienia łukowego - stosować elektrody stalowe otulone EC1.
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i dokumentacją
konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania, przy czym
wahania natęZenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10%.
Do wykonywania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów spawalniczych przewidzianych w projekcie
technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie o jakości. Do wykonania spoin sczepnych należy stosować
spoiwa w gatunku takim samym jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniające.
5.3.6. Spoiny czołowe
Czołowe spoiny pasów rozciąganych należy kończyć poza przekrojem samego pasa, używając do tego płytek
wybiegowych. Płytki wybiegowe powinny mieć tą samą grubość i kształt co spawane pasy. Po przymocowaniu płytek (za
pomocą zacisków) spoiny powinny być na nie wprowadzone na długość co najmniej 25 mm. Przy usuwaniu płytek
wybiegowych należy przeprowadzić cięcie w odległości co najmniej 3 mm od brzegu pasa, a następnie usunąć nadmiar
przez obróbkę mechaniczną.
5.3.7. Ocena spoin
Wady spoin pachwinowych i czołowych wykrywalne przez oględziny spoin i makroskopowe nieniszczące badania określa
się wg PN-M-69703. Wymaga się zachowania klasy wadliwości nie wyższej niż W2 wg PN-M-69775. Spoiny powinny
być zbadane prześwietleniem zgodnie z planem prześwietleń lub badań ultradźwiękowych wg PN-M-70055/02 podanym
w projekcie technologii spawania. Na radiogramie powinny być podane: jego numer, nazwa wytwórni oraz wskaźnik
jakości obrazu wg PN-M-70001. Na konstrukcji obok każdej spoiny powinno być odbite jej oznaczenie zgodnie z
oznaczeniami na planie prześwietleń lub badań ultradźwiękowych, a na okres prześwietlenia spoiny należy na konstrukcji
umieścić oznaczenie spoiny z podziałem spoin długich.
Wszystkie spoiny czołowe należy prześwietlać na całej ich długości. Na podstawie radiogramów wykonanych wg PN-M69770 oraz wad spoin określonych wg PN-M-69703 i wykrytych prześwietleniem wg PN-M-69771 należy określić klasę
spoiny zgodnie z PN-M-69772 i PN-M-69775. Klasa ta powinna być wpisana do protokołu badań spoin.
Spoiny czołowe specjalnej jakości powinny odpowiadać klasie wadliwości złącza W1, a normalnej jakości klasie W2 wg
PN-M-69772. Złącza za pomocą spoin czołowych powinny być zbadane na zginanie wg PN-M-69720. Złącza te należy
również zbadać na udarność samej spoiny, strefy przejścia i strefy ciepła materiału wg PN-M-69773.
Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nie odpowiadające wymaganiom należy usunąć w sposób nie
powodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych naprężeń. Powtórnie wykonane spoiny w miejscu
usuniętych należy poddać ponownemu badaniu w pełnym zakresie łącznie z prześwietleniem.
5.3.8. Obróbka spoin
Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo zastosować inną obróbkę mechaniczną pod
warunkiem, Ze miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubości.
5.3.9. Usuwanie odkształceń konstrukcji po spawaniu
Każdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod względem zgodności kształtu
geometrycznego z projektem. Wszelkie odchyłki większe od dopuszczalnych muszą być usunięte. Projekt technologiczny
prostowania konstrukcji, zgodny z punktami 2.4.1.2., 2.4.2.8., 2.6.8. i 2.8. normy PN-S-10050 ma być przygotowany przez
Wytwórcę. Projekt opisujący zakres Robót i sposoby technologiczne prostowania muszą zostać zatwierdzone przez
Inżyniera. Operacja usuwania odkształceń spawalniczych odbywać się powinna w obecności przedstawiciela Inżyniera z
przestrzeganiem zaleceń PN-S-10050. Wystąpienie pęknięć czy innych uszkodzeń w elemencie w trakcie usuwania lub
po usunięciu odkształceń spawalniczych powoduje jego dyskwalifikację i odrzucenie danego elementu.
5.4. Ochrona antykorozyjna wykonywana w wytwórni
Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką zabezpieczone według Specyfikacji Technicznych M.14.02.01 i
M.14.02.02. Wykonanie czynności związanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowanie powierzchni i nanoszenie
powłok ochronnych powinno być przewidziane w możliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji.
5.5. Odbiór konstrukcji u Wytwórcy
Odbiór konstrukcji u Wytwórcy następuje po przeprowadzeniu kontroli odbiorczej, na podstawie której powinno być
wydane Świadectwo odbioru 3.1. zgodnie z EN 10204:2004.
5.5.1. Próbny montaż stalowej konstrukcji mostowej
Wykonanie próbnego montażu przez Wytwórcę konstrukcji stalowej w Wytwórni jest warunkiem odbioru konstrukcji
″na czarno″ i zgody na przystąpienie do zabezpieczenia antykorozyjnego.
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Próbny montaż wytworzonych elementów stalowej konstrukcji wiaduktu należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami
PN-S-10050 pkt 2.4.4.5.
Do próbnego montażu można przystąpić po dokonaniu odbioru wytworzonych poszczególnych elementów stalowej
konstrukcji wiaduktu przez Inżyniera oraz uzyskaniu jego akceptacji dla przewidywanych sposobów przeprowadzenia
próbnego montażu i stosowanych technologii.
W razie, kiedy wykonanie w Wytwórni montażu próbnego całej konstrukcji nie jest uzasadnione technicznie i
ekonomicznie (np. w przypadku dużych przęseł spawanych na miejscu budowy) Inżynier może dopuścić wykonanie
montażu próbnego polegającego na sprawdzeniu przez przyłoZenie wymiarów przylegających do siebie zespołów
spawalniczych. Należy sprawdzić czy jest zachowane wymagane podniesienie wykonawcze.
Dopuszczalna odchyłka podniesienia wykonawczego wynosi ±10% projektowanego, pod warunkiem, Ze linia wygięcia
wstępnego na płynny przebieg (odchyłka różnic rzędnych w sąsiednich punktach nie powinna przekraczać 10% tej
wartości).
Wszystkie elementy należy oznaczyć w sposób trwały i wyraźny wg pisemnego schematu oznaczeń i schemat ten
załączyć do dokumentacji wykonawczej mostu.
O przeprowadzanym próbnym montażu należy każdorazowo pisemnie, z wyprzedzeniem trzydniowym zawiadamiać
Inżyniera oraz Wykonawcę montażu docelowego na budowie. Na zakończenie próbnego montażu należy spisać protokół
z jego przeprowadzenia, podając w nim wszelkie istotne dla konstrukcji dane, a w szczególności:
- stwierdzenia o zgodności wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, wraz ze szczegółowym omówieniem
odchyłek od wymiarów teoretycznych
- linię podniesienia wykonawczego i odchyłki od linii teoretycznej
- znaki pomiarowe na sąsiednich elementach konstrukcji, ich oznakowanie i wymiary względem siebie w
zmontowanej konstrukcji.
Po wykonaniu montażu próbnego i zabezpieczenia antykorozyjnego Inżynier dokonuje odbioru konstrukcji zgodnie z
PN-S-10050 pkt 2.8. Odbiór polega na komisyjnych oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań
przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. W komisji odbierającej, której skład ustala Inżynier, powinien
uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa montującego obiekt. Wytwórca powinien przedstawić komisji:
1) rysunki warsztatowe
2) Dziennik Wytwarzania
3) atesty uZytych materiałów
4) świadectwa kontroli laboratoryjnej
5) plan spoin z oznakowaniem analogicznym, jak w protokołach badań
6) protokoły odbiorów częściowych
7) protokół z próbnego montażu, a jeśli próbny montaż nie był przewidywany, protokół z pomiaru geometrii
wytworzonej konstrukcji
8) inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania
9) ciężary elementów komplet uaktualnionej Dokumentacji Technicznej zawierającej wszystkie zmiany wynikłe w
czasie wytwarzania konstrukcji stalowej.
5.6. Montaż i scalanie konstrukcji na placu budowy
5.6.1. Składowanie konstrukcji na placu budowy
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go Wytwórcy,
by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ewentualne uszkodzenia powstałe w transporcie.
Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność
poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy
ją układać na podkładach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych).
Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić:
1) jej stateczność i nieodkształcalność
2) dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych
3) dobrą widoczność oznakowania elementów składowych
4) zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp.
Należy dąZyć do tego, aby elementy były składowane w pozycji takiej w jakiej będą pracować w konstrukcjach,
podparte w węzłach.
5.6.2. 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
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− 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
Wyznaczenie osi podłużnej obiektu i łoZysk
Na podporach wiaduktu należy wyznaczyć w sposób trwały oś wiaduktu, osie dźwigarów głównych i osie łoZysk. Osie
łoZysk ruchomych należy wyznaczać dla temperatury t0 = 10oC w odległościach od osi łoZyska stałego
odpowiadających dokładnie rozpiętością teoretycznym przęseł wg Dokumentacji Projektowej i rysunków warsztatowych
z uwzględnieniem tolerancji wykonawczych.
Przesunięcia łoZysk względem osi podparcia całego wiaduktu nie powinny przekraczać 2 mm (wzdłuZ osi wiaduktu).
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego muszą być ocenione przez Inżyniera i w
razie konieczności element musi być zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy Robót montażowych.
5.6.3. Wykonanie połączeń tymczasowych
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.
5.6.4. 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 (włączając w to spoiny sczepne) 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
EN 1011-2 i PN-89/S-10050 i pkt 5.2.3.
5.7. Przygotowanie konstrukcji stalowej do współpracy z betonem
5.7.1. Łączniki do konstrukcji zespolonych
Dla zastosowanych sworzni Wykonawca przedstawi Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.
Sworzniami określa się odcinki prętów o przekroju kołowym, wykonane ze stali spawalnych, niestopowych,
konstrukcyjnych, ogólnego przeznaczenia. Przyjęto sworznie o średnicy ∅22 dł.175mm, ze stali węglowej S235J2G3 +
C450 wg EN10027-1:1992∅ z łbem. Koniec sworznia przewidziany do spawania należy obrobić w kształcie stoZka o
kącie 120÷130°. Należy dąZyć, by koniec swobodny sworznia był okrągły, pozbawiony garbów i rdzy, w celu
wyeliminowania powstawania łuku elektrycznego między sworzniem a powierzchnią boczną końcówki pistoletu.
Spawanie sworzni odbywa się półautomatycznie, przy zastosowaniu podkładek joniżujących, względnie pierścieni
ceramicznych. Średnica zewnętrzna podkładek musi dostosowana do średnicy sworznia. Rodzaj oprzyrządowania do
półautomatycznego spawania sworzni określi Wykonawca. Wykonawca przedstawi Inżynierowi przed przystąpieniem
do robót następujące informacje:
− rodzaj urządzenia spawalniczego i jego producenta,
− określenie rodzaju źródła prądu,
− opis łącznika sworzniowego i atesty materiału z którego wykonano sworznie, −
rodzaj i producenta podkładek joniżujących.
Warunkiem prawidłowego przyspawania sworzni jest dobór natęZenia prądu i czas spawania, określony dla danego
urządzenia. Inżynier może zaŻądać wykonania próbnych sworzni w celu oceny jakości złącza.
Łączniki sworzniowe nie powinny być malowane ani metalizowane. Muszą być oczyszczone z rdzy, zendry, wZerów
korozyjnych, pozbawione smarów, zwłaszcza w czasie spawania i tuZ przed połączeniem z mieszanką betonową.
Wykonanie sworzni musi być zgodne z Instrukcją nr 7 Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Prawidłowo wykonane
sworznie zachowują się podczas ostukiwania młotkiem (o masie 0,3kg) jak pręty sprężyste, a po odgięciu sworzni spoina
łącząca sworznie nie powinna wykazywać zarysowań. Badaniu poddaje się 1/5 ogólnej liczby sworzni przez ostukanie
swobodnego końca młotkiem i co najmniej 1/20 liczby sworzni przez odgięcie sworznia pod kątem 30° do płaszczyzny
zespolenia przy pomocy uderzeń młotkiem. Odgięte sworznie nie wykazujące uszkodzeń można pozostawić bez
prostowania o ile nie kolidują ze zbrojeniem.
Jeżeli po sprawdzeniu 1/5 liczby sworzni przewidzianych do kontroli okaZe się niewłaściwa, należy liczbę badanych
sworzni zwiększyć dwukrotnie. Jeśli wynik badań jest nadal niewłaściwy, badaniom należy poddać wszystkie sworznie i
usunąć sworznie wadliwe, zastępując je nowymi.
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Powierzchnia elementu, do którego spawany jest sworzeń musi być pozbawiona zendry, rdzy, brudu, farby, smarów, jak
również uszkodzeń mechanicznych w postaci wgniotów, zarysowań lub pęknięć. Po przyspawaniu sworzni do
odpowiednich elementów konstrukcji należy powierzchnie tych elementów zabezpieczyć antykorozyjnie wykonując
powłoki malarskie stosownie do wymogów ST M.14.02.01.
− oznaczenie sworzni powinno zawierać określenie: rodzaju sworznia: z główką lub bez główki,
− typu sworznia wyraZonego liczbą odpowiadającą średnicy trzpienia sworznia, −
długości sworznia.
5.8. Osadzenie przęseł na podporach
Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach Inżynier musi dokonać ostatecznego odbioru łoZysk i ich
posadowienia zachowując warunki określone w PN-89/S-10050 pkt 2.6.3 i pkt 3.3.1. oraz w ST M.17.00.00.
Opuszczenie konstrukcji nie może powodować deformacji wykraczających poza obszar pracy sprężystej nawet w
przypadku awarii podnośników. W czasie osadzania przęsła główne elementy muszą zachowywać swoje płaszczyzny.
Operacja osadzania powinna być realizowana stopniowo z wykorzystaniem podkładek stalowych i klinów dębowych,
tak by w jednej fazie nie opuszczać więcej niż 1/500 rozpiętości przęsła. Osadzanie przęseł na podporach powinno
odbywać się w obecności Inżyniera.
5.9. 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.
5.10. 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 uZytku powinny odpowiadać wymaganiom BN70/9080-02.
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 5cm
− w rozstawie poprzecznic i podłużnic pomostu ±5cm.
5.11. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych przez ocynkowanie ogniowe
Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementów stalowych zgodnie z wymogami normy PNEN ISO 1461:2000, zostanie wykonane w Wytwórni. Na placu budowy, przed przystąpieniem do spawania należy usunąć
powłokę cynku z obszaru spawania. Po zespawaniu wszystkich elementów należy w miejscu spawów uzupełnić ubytki
ochrony antykorozyjnej przez ręczne nałożenie kilku warstw farby cynkowej, aZ do uzyskania o 30µm więcej niż grubość
pierwotnej powłoki. Należy również uzupełnić ubytki powłoki cynkowej powstałe w czasie transportu i montażu, zgodnie
z zaleceniami Inżyniera.
5.12. BHP
Wszystkie elementy stalowe znajdujące się w odległości mniejszej niż 5,0m od osi toru zelektryfikowanego powinny
być uszynione juZ w trakcie montażu.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OSTWiORB "Wymagania ogólne” 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.
6.2. Sprawdzenie jakości materiałów
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Wyroby powinny być dostarczane z dokumentem kontroli opartym na kontroli odbiorczej - tzn Świadectwem odbioru
3.1. wg EN 10204:2004.
Częstość badań, przygotowanie odcinków próbnych i próbek do badań, metody badań, cechowanie, etykietowanie i
pakowanie powinny być zgodne z PN-EN 10025-1 i PN-EN 10025-2.
6.2. Kontrola elementów połączeniowych i materiałów spawalniczych
Należy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie śrub i nakrętek. Do każdej
partii wyrobu powinno być wystawione przez Wykonawcę zaświadczenie zawierające co najmniej: − datę wystawienia
zaświadczenia,
− nazwę i adres Wytworni,
− oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych,
− masę netto wyrobu lub liczbę sztuk,
− wyniki badań,
− podpis i pieczęć Wytwórni.
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 aktualnymi normami przedmiotowymi oraz
niniejszą ST oraz zgodność okresu gwarancji dla danego wyrobu.
6.3. Tolerancje
6.4.1. Sprawdzenie wymiarów konstrukcji
Sprawdzenie wymiarów konstrukcji obejmuje zasadnicze wymiary elementów, a więc długość, wysokość, rozstaw
elementów, przekroje blach, kształtowników. Sprawdzeniu podlega rozstaw łączników. Dokładność pomiaru powinna
wynosić 1 mm. Wyniki pomiarów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i rysunkami warsztatowymi.
Tolerancje i dopuszczalne odchyłki wymiarów powinny być zgodne z pkt.5.2.3.-5.2.8. niniejszej ST.
6.4. Sprawdzenie robót spawalniczych
6.4.1. Spawacze i ich marki
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe zgodnie z pkt. 5.3.2. niniejsze ST.
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 96 godzin po ich wykonaniu. Każda spoina powinna być oznaczona marką
spawacza.
Inżynier uprawniony jest do zarządzania dodatkowych badań stopiwa i złączy spawanych w każdej fazie wytwarzania
konstrukcji. Badania, potwierdzające jakość Robót spawalniczych prowadzić należy według PN-S-10050 pkt. 3.2.8. i pkt.
3.2.9.
Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i protokołów i przekazać ją
Inżynierowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.
Badanie spoiwa i złączy spawanych jest elementem programu badań spoin i połączeń spawanych przez kontrolę
wewnętrzną w Wytwórni. Rodzaje badań:
a) Badania makroskopowe
Badania spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN-75/M-69703 prowadzi
przedstawiciel Inżyniera osobiście.
Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie albo materiale w jej sąsiedztwie.
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń ZuZla, pasm ZuZlowych lub zaklęśnięć. W
spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15% grubości spawanych elementów.
Wady spoin pachwinowych i czołowych wykrywalne przez oględziny spoin i makroskopowe nieniszczące badania
określa się wg PN-75/M-69703.
Wymaga się zachowania klasy wadliwości nie wyższej niż W2 wg PN-85/M-69775.
b) Badania radiograficzne i ultradźwiękowe
Spoiny powinny być poddane badaniom radiograficznym i ultradźwiękowym zgodnie z projektem technologii spawania.
Inżynier uprawniony jest do zaŻądania dodatkowych badań stopiwa i złączy spawanych w każdej fazie wytwarzania
konstrukcji. Badania potwierdzające jakość robót spawalniczych prowadzić należy według PN-89/S-10050.
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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-74/M-69771. Na radiogramie powinny być podane: jego numer,
nazwa wytwórni oraz wskaźnik jakości obrazu wg PN-77/M-70001. Badania ultradźwiękowe należy wykonywać wg
PN-89/M-70055/02.
Spoiny czołowe należy prześwietlać lub badać ultradźwiękami na całej ich długości. Spoiny specjalnej jakości powinny
być wykonane w klasie R1 wg PN-87/M-69772 lub U1 wg PN-89/M-69777, pozostałe spoiny czołowe powinny być
wykonane w klasie R2 lub U2. Spoiny pachwinowe należy badać metodą magnetyczno-proszkową wzgl. penetracyjną.
Dla spoin pachwinowych wymaga się zachowania klasy wadliwości nie gorszej niż W2 wg PN-85/M-69775.
Na konstrukcji obok każdej spoiny powinno być odbite jej oznaczenie zgodnie z oznaczeniami na planie
prześwietleń lub badań ultradźwiękowych. c) Badania niszczące
Należy wykonać następujące badania:
a) składu chemicznego spoiwa (zawartość C, P, S),
b) własności mechanicznych spoiwa (Rm, Re, A5, Z),
c) próbę statyczną rozciągania doczołowych złączy spawanych (Rm),
d) próbę zginania doczołowych złączy,
e) próbę udarności złączy na próbkach z karbem w kształcie litery V w temp. -20 oC,
f) plastyczności złączy spawanych,
g) rozkładu twardości w złączu spawanym,
h) badania metalograficzne.
Badania te należy przeprowadzić wg wskazań i zakresu podanego w PN-89/S-10050. Ocena wyników badań wg PN89/S-10050.
Złącza za pomocą spoin czołowych powinny być zbadane na zginanie wg PN-88/M-69720. Złącza te należy również
zbadać na udarność samej spoiny, strefy przejęcia i strefy ciepła materiału wg PN-88/M-69773.
6.4.3. Klasy spoin i usuwanie wad spawania
Na podstawie radiogramów wykonanych wg PN-89/M-69779 oraz wad spoin określonych wg PN-75/M-69703 i
wykrytych prześwietleniem wg PN-74/M-69771 należy określić klasę spoiny zgodnie z PN-87/M-69772 i PN85/M-69775.
Wymagany zakres i rodzaj wad złączy spawanych, wg PN-85/M-69775:
− klasy W1 dla złączy specjalnej jakości
− klasy W2 dla złączy normalnej jakości
Spoiny czołowe powinny osiągać klasy, wg PN-87/M-69772:
− spoiny o specjalnej jakości, Klasa R1
− spoiny o normalnej jakości, Klasa R2 lub równowaZne
wg aktualnie obowiązujących Polskich Norm.
Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nie odpowiadające wymaganiom należy usunąć w sposób nie
powodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych naprężeń. Powtórnie wykonane spoiny w
miejscu usuniętych należy poddać ponownemu badaniu w pełnym zakresie łącznie z prześwietleniem.
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.
6.5. Usuwanie przekroczonych odchyłek
Każdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod względem zgodności kształtu
geometrycznego z projektem. Wszelkie odchyłki większe od dopuszczalnych musza być usunięte. Projekt
technologiczny prostowania konstrukcji, zgodny z punktami 2.4.1.2., 2.4.2.8., 2.6.8., i 2.8. normy PN-89/S-10050
powinien być przygotowany przez Wytwórcę i zatwierdzony przez Inżyniera. Operacja usuwania odkształceń
spawalniczych powinna się odbywać w obecności przedstawiciela Inżyniera z przestrzeganiem zaleceń PN-89/S10050.
Wystąpienie pęknięć czy innych uszkodzeń w elemencie w trakcie usuwania lub po usunięciu odkształceń
spawalniczych powoduje jego dyskwalifikację i odrzucenie danego elementu.
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.
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Wykaz odchyłek, ocena bezpieczeństwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inżyniera stanowią część dokumentacji
odbioru obiektu..
6.6. Badanie łączników słuZących do zespolenia płyty pomostu z konstrukcją stalową
Badanie należy przeprowadzić wg zasad omówionych w punkcie 5.7 niniejszej ST.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
a) Jednostką obmiarową wykonania konstrukcji stalowej jest 1 tona (Mg) stali danego gatunku. 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. śądanie Wykonawcy musi być 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
− ciężaru łączników do współpracy z betonem nie wlicza się do tonażu konstrukcji
− 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
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.2. Odbiory częściowe
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 pkt. 6 niniejszej Specyfikacji.
8.3. Odbiór ostateczny
Ostateczny odbiór stalowej konstrukcji mostowej dokonywany jest po ukończeniu obiektu (ukończone mają być roboty
związane z pomostem, izolacją, nawierzchnią, dojazdami itp.), w połączeniu z próbnym obciążeniem.
Obiekt mostowy musi być odbierany komisyjnie z zachowaniem warunków określonych w pkt. 2.8.
PN-89/S-10050.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć uaktualnioną Dokumentację Projektową zawierającą
wszystkie zmiany wprowadzone w czasie budowy oraz inwentaryzację powykonawczą obiektu mostowego. Jeżeli
wyniki badań konstrukcji pozwalają na dopuszczenie mostu do eksploatacji należy sporządzić protokół odbioru
ostatecznego zawierający:
1) datę, miejsce i przedmiot spisanego protokółu, 2)
nazwiska przedstawicieli:
− Inżyniera
− jednostki przejmującej obiekt w administrację
− Wykonawcy montażu
− jednostki naukowo-badawczej orzekającej o przydatności eksploatacyjnej obiektu mostowego
3) oświadczenie jednostki przejmującej most w administrację o przejęciu od Wykonawcy kompletnej
dokumentacji budowy w skład której wchodzą: − Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami
− Dziennik Wytwarzania w Wytwórni
− Dziennik Budowy
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− atesty materiałów uZytych w Wytwórni i podczas montażu
− świadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badań wymaganych w Specyfikacjach
− protokoły odbiorów częściowych
− inne dokumenty przewidziane w programach wytwarzania i montażu
4) stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Specyfikacji
5) 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)
6) stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji 7) podpisy stron odbioru wg pkt. 2)
protokółu.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 9.1. OSTWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
a) Cena jednostkowa 1 Mg (tona) wykonania elementów stalowych w obiektach obejmuje odpowiednio
I- w zakresie wytwarzania konstrukcji:
− zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,
− badanie materiałów,
− przygotowanie rysunków warsztatowych i montażowych (z uwzględnieniem podziału konstrukcji na
zestawy montażowe)
− przygotowanie programu wytwarzania konstrukcji,
− przygotowanie projektu technologii spawania,
− wykonanie badań elementów stalowych oraz wykonanie poleceń Inżyniera z tym związanych,
− czyszczenie, cięcie, trasowanie, wiercenie, obróbkę maszynową, pasowanie, ukosowanie, spawanie,

II-

− kontrolę kwalifikacji spawaczy, prowadzenie badań robót spawalniczych wraz z zastosowaniem metod
nieniszczących,
− próbny montaż w Wytwórni oraz oznakowanie elementów konstrukcji wg kolejności ich montażu na
budowie,
− oznakowanie elementów konstrukcji wg kolejności ich montażu na budowie
− wykonanie konstrukcji zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy oraz Programu Zapewnienia Jakości
w zakresie montażu konstrukcji na budowie:
− odbiór konstrukcji w wytwórni i transport na budowę
− przygotowanie placu montażowego; wykonanie rusztowań
− wykonanie projektu scalania i montażu (nasunięcia) konstrukcji stalowej,
− wykonanie i rozbiórkę konstrukcji rusztowaniowej, pomostów roboczych i stęZeń montażowych, −
montaż wstępny z regulacją geometrii,
− sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monterów,
− stałe połączenie elementów konstrukcji przez spawanie, w tym montaż łączników,
− zapewnienie łączników do montażu na budowie
− badanie połączeń, w tym nieniszczące,
− usunięcie ewentualnych uszkodzeń powłoki antykorozyjnej,
− wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych sprawdzających konstrukcję na stany montażowe oraz
dokonanie ewentualnych wzmocnień konstrukcji w zależności od sposobu transportu,
montażu,
i
przyjętego podziału na sekcje montażowe,
− przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska,
− uprzątnięcie miejsca robót (wszystkich konstrukcji pomocniczych, materiałów pomocniczych i odpadów).

UWAGA:
Płatność obejmuje również wykonanie wraz z przedłoZeniem Inżynierowi dokumentów wydanych przez Krajowy Dozór
Techniczny zezwalający na użytkowanie tych urządzeń.
Płatność za wygładzenie spoin i wyokrąglenie krawędzi została ujęta w ST M-14.02.02.
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10.

Przepisy związane

1. PN-EN 10025-1
2.PN-EN 10025-2
3.PN-EN 10204
4.EN 10029

Hot rolled products of structural steels - Part.1: General technical delivery conditions
Hot rolled products of structural steels - Part.2: Technical delivery conditions for
nonalloy structural steels
Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli
Hot rolled steel plates 3 mm thick or above - Tolerances on dimensions, shape and mass

5.EN 10051

Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and alloy steels Tolerances on dimensions and shape
6.EN 1011-2
Welding - Recommendations for welding of metalic materials - Part 2: Arc welding of
ferritic steels
7.PN-89/S-10050
Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
8.PN-90/H-01103
Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechownie barwne.
9.PN-B-06200:2002
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
10.PN-82/S-10052
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
11.PN-87/M-04251
Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość.
12.PN-77/M-82002
Podkładki. Wymagania i badania.
13.PN-77/M-82003
Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia.
14.PN-78/M-82005
Podkładki okrągłe zgrubne.
15.PN-78/M-82006
Podkładki okrągłe dokładne.
16.PN-86/H-84018
Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
17.PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.
18.PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje.
19.PN-75/H-69014
Przygotowanie brzegów do spawania.
20.PN-83/H-92120
Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i
niskostopowej.
21.PN-83/H-92203
Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.
22.PN-84/H-93000
Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco.
23.PN-85/H-93001
Walcówka i pręty walcowane na gorąco ze stali węglowej
wyższej jakości i stopowej
konstrukcyjnej.
24.PN-84/H-69430
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne.
25.PN-91/M-69433
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania napawania.
26.PN-88/M-69433
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i
niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości.
27.PN-88/M-69420
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
28.PN-73/M-69355
Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.
29.PN-67/M-69356
Topniki do spawania ZuZlowego.
30.PN-70/K-02056
Tabor kolejowy normalnotorowy. Skrajnie statyczne.
31.PN-69/K-02057
Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli.
32.PN-86/H-84018
Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
33.PN-87/M-69772
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów.
34.PN-80/H-74219
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnegostosowania.
35. PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i rynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
36. PN-89/C-81400
Wyroby lakierowe - Pakowanie, przechowywanie, transport
37.PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania.
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M.14.01.02. Konstrukcja nośna ze stali S355
1. Wstęp
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na
remont mostu w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonaniu elementów konstrukcji
obiektów inżynierskich ze stali o podwyższonej wytrzymałości typu S355 dla obiektów inżynierskich wg podanego
spisu obiektów inżynierskich.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe wg norm, OSTWiORB „Wymagania ogólne” i STWiORB M.14.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakości ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Na elementy zastosowano stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości typu S235, która powinna spełniać warunki
norm PN-EN 10113-1:1997 i PN-EN 10025-1/6:2002U.
Pozostałe wymagania jak w STWiORB M.14.00.00.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OSTWiORB „Wymagania Ogólne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót określonych
w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z załoZoną technologią. Pozostałe wymagania wg
STWiORB M.14.00.00
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OSTWiORB „Wymagania Ogólne” pkt. 4. Pozostałe
wymagania wg STWiORB M.14.00.00.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w OSTWiORB "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót.
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Zakres wykonywanych prac wg dokumentacji oraz STWiORB M.14.00.00.
Styki montażowe należy wykonać jako spawane ze spoinami specjalnej jakości.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej należy wykonać zgodnie z STWiORB M.14.02.01. oraz STWiORB
M.14.02.02.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OSTWiORB "Wymagania ogólne".
Zasady kontroli jakości jak w STWiORB M.14.00.00.
Wszystkie spoiny poprzeczne należy poddać w 100% kontroli radiologicznej lub ultradźwiękowej. Pozostałe spoiny
należy badać zgodnie z PN-89/S-10050, PN-EN 10246-10:2004, PN-74/M-69771, PN-87/M-69772, PN-EN 970:1999,
PN-77/M-70001, PN-89/M-70055
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OSTWiORB "Wymagania ogólne" oraz STWiORB 14.00.00. pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 tona konstrukcji stalowej
Do płatności przyjmuje sie tonaż zgodnie z Dokumentacją Projektową, zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające
z zaaprobowanych zmian.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OSTWiORB "Wymagania ogólne" pkt 8. Odbiór
robót jak w STWiORB M.14.00.00. pkt 8.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OSTWiORB „Wymagania Ogólne” pkt 9 oraz w STWiORB
M.14.00.00. pkt 9.
Cena 1 tony obejmuje wykonanie konstrukcji stalowej, jej dostarczenie na miejsce montażu i złoZeniem na placu
montażowym na przygotowanej podbudowie. W cenę wliczono koszty dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej.
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w Wytwórni, gdzie wykonuje się
wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej.
Metalizacja i warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego należy uwzględnić w koszcie wykonania konstrukcji stalowej.
Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji jest płatne wg STWiORB M.14.02.01 i M.14.02.02.
10.

Przepisy związane Jak w STWiORB M.14.00.00.
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M.14.02.00. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH
M.14.02.01. Pokrywanie powłokami malarskimi konstrukcji stalowych
1.

Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na
remont mostu w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy pokrywaniu powłokami malarskimi wszystkich
stalowych powierzchni elementów konstrukcji ustroju niosącego, balustrad, poręczy, barieroporęczy i innych elementów
stalowych.
Roboty obejmują pokrywanie powłoką malarską powierzchni metalizowanej oraz pokrywanie warstwą sczepną
powierzchni niemetalizowanej, stykającej się z betonem.
Łączna grubość powłok min 240µm, RAL do uzgodnienia z Zamawiającym.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz określeniami podanymi
w OSTWiORB „Wymagania Ogólne”.
1.4.1. Czas przydatności wyrobu do stosowania
Czas, w którym wyrób lakierowy po zmieszaniu składników nadaje się do nanoszenia na podłoże 1.4.2.
Farba
Wyrób lakierowy pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim funkcję ochronną.
1.4.3. 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.
1.4.4. Podkład gruntujący
Warstwy nałożone bezpośrednio na podłoże w celu jego zabezpieczenia
1.4.5. Warstwa nawierzchniowa
Ostatnia, zewnętrzna powłoka malarska
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OSTWiORB „Wymagania Ogólne”.
2.

Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OSTWiORB „Wymagania Ogólne” pkt 2.
Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przy każdej
dostawie Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności materiału z Polska Normą lub Aprobatą Techniczną, a także
Karty Techniczne poszczególnych materiałów. Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania
odpowiada Wykonawca.
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2.2. Właściwości ogólne materiałów malarskich do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
metalizowanych i ocynkowanych ogniowo
Należy stosować materiały malarskie, należące do jednego systemu, nadające się na ocynkowane powierzchnie stalowe.
Kolor farb – zgodny z opracowaniem architektonicznym zamieszczonym w Dokumentacji Projektowej. Należy
zastosować powłokę malarską o piętnastoletniej trwałości w rozumieniu normy ISO 12944-2:2001 przy eksploatowaniu
jej w środowisku, dla którego kategoria korozyjności została określona przez Wykonawcę w projekcie technologicznym
zabezpieczenia antykorozyjnego (pkt. 5.2) Trwałość całkowitego zabezpieczenia (zestawu metalizacyjno-malarskiego)
powinna wynosić 15 lat (okres użytkowania długi). Wykonawca powinien zastosować system powłokowy do stosowania
na powierzchniach naraZonych na wpływy warunków atmosferycznych, okresowy wpływ soli zimowego utrzymania
dróg określony wg zaleceń IBDiM Nr 2/9803-004 i eksploatowanych w środowisku o kategorii korozyjności minimum
C4 określonej w normie PN-EN-ISO 129442:2001.
Przy wyborze rodzaju powłoki należy zwrócić uwagę, czy przez producenta podane jest wyraźne stwierdzenie
przydatności do stosowania. Producent powinien określić ją w pierwszym rzędzie na danych z praktyki, odnoszących się
do podobnych przypadków zastosowań, determinowanych przez warunki środowiskowe, kształt konstrukcji,
przygotowanie powierzchni pod powłokę, sposób aplikacji materiału.
Ostateczne zatwierdzenie zestawu materiałów będzie dokonane przez Inżyniera po ocenie wykonanych przez
Wykonawcę próbnych, kompletnych powłok (powierzchnie referencyjne) w 5 miejscach konstrukcji po około 0,5m2
(pkt. 5.4) . Miejsca do prób wskazuje Inżynier wybierając miejsca o różnym stanie powierzchni, różnej ekspozycji na
czynniki zewnętrzne i dostępie do czyszczenia i malowania.
2.3. Farby stosowane na poszczególne warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego
Przy wyborze systemu malarskiego należy stosować zasady podane w „Zaleceniach do wykonania i odbioru
antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych”, nowelizacja w 2006r,
stanowiących Załącznik do Zarządzenia nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca
2006r, zwanych dalej Zaleceniami.
Zgodnie z Zaleceniami na ocynkowaną natryskowo powierzchnię należy zastosować jeden z systemów:
Grubość
całkowita
powłok
Nazwa systemu
Przygotowanie powierzchni Grunt Międzywarstwa Nawierzchniowa
malarskich
(µm)
Metalizacyjnomalarski Sa3, metalizacja natryskowa, EP, EP EP, EP Misc, EP PUR
240-320
powłoka
AY
Misc, (R)
technologicznauszczelniająca EP (R)
PS
(patrz STWiORB
PS lub
PS
180-240
M.14.02.02.)
EP; EP
Misc;
EP(R)
Na powierzchnie ocynkowane ogniowo należy stosować jeden z systemów:

Nr
systemu

Powłoka
gruntowa

Powłoka
międzywarstwowa

Powłoka
nawierzchniowa

C1
C2
C3

PVC
AY
EP

PVC
AY
EP

PVC
AY
PUR
AY
PS

Grubość
całkowita
suchych powłok
(µm)
160-400
160-400
160-320

Gdzie:
EP - farby epoksydowe
Misc - wypełniacze płatkowe
R-pigmenty aktywne (np. fosforany cynku)
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PUR - farby poliuretanowe
AY - farby akrylowe alifatyczne
PS - farby hybrydowe polisiloksanowe
2.4. Materiały do przygotowania powierzchni do malowania
Farby będą nakładane na powierzchnię metalizowaną, zabezpieczona sealerem wg STWiORB M.14.02.02., oczyszczoną
sprężonym powietrzem, wodą z dodatkiem detergentów lub w inny sposób zalecony przez producenta zestawu
malarskiego.
2.5. Materiały do wykonania warstwy sczepnej
Jako warstwę sczepną na górne powierzchnie dźwigarów stykające się z betonem należy stosować
jednoskładnikową zaprawę na bazie cementu, modyfikowaną polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki. Dla
zaproponowanego materiały Wykonawca przedstawi Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. Zaprawą
powinna charakteryzować się właściwościami:
- łatwość przygotowywania,
- doskonała przyczepność do betonu i stali,
- wysoka odporność na penetracje przez wodę i chlorki,
- wysokie parametry wytrzymałościowe,
- materiał nietoksyczny,
- zawiera inhibitory korozji,
- produkt na bazie cementu o podwyższonej odporności na siarczany, właściwości mechaniczne:
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: min. 45 MPa - wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: min. 5,5 MPa
- przyczepność do podłoża po 28 dniach: min.2 MPa
- statyczny moduł sprężystości ok. 20 000MPa
- wytrzymałość na odrywanie: min. 1,5 MPa wg Procedury IBDiM PB-TM-XI
- przyczepność do powierzchni stalowej: min 1,5 MPa wg Procedury IBDiM –TWm-18/97
3.

Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OSTWiORB „Wymagania Ogólne” pkt 3.
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 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 duZej zawartości części stałych, niezbędna jest maszyna do
malowania hydrodynamicznego, tłokowa, o przełoZeniu minimum 1:60; ich liczba powinna być proporcjonalna do
wielkości obiektu, na przykład w obiekcie o powierzchni zabezpieczanej 20000m2 i dwumiesięcznym 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.
Sprzęt do mycia konstrukcji i wykonania badań – wg STWiORB M.14.02.02. pkt. 3.
Rodzaj uZytego sprzętu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Prawidłowe ustalenie parametrów malowania
należy przeprowadzić na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Inżyniera.
3.3. Sprzęt do nanoszenia warstwy sczepnej na powierzchnie stykające się z betonem
Do wymieszania suchego środka z wodą należy stosować wolnoobrotowe mieszadło elektryczne
(max. 500 obrotów/min). Zaprawę należy nanosić szczotką, pędzlem lub agregatem do natrysku zalecanym przez
Producenta zaprawy.
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4.

Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OSTWiORB „Wymagania Ogólne” pkt 4.
4.2. Składowanie materiałów malarskich
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 +5÷25°C. Ponadto
materiały powinny być przechowywane wg określonych przez Producenta okresach podanych w gwarancji i
warunkach przechowywania.
Na każdym opakowaniu produktu powinna być umieszczona etykieta zawierająca następujące dane: nazwę i adres producenta,
- nazwę farby,
- datę produkcji i okres przydatności do stosowania,
- masę netto,
- warunki przechowywania,
- klasę bezpieczeństwa poZarowego,
- opis środków ostroZności i wymagań BHP,
- informację, Ze wyrób posiada Aprobatę Techniczną IBDiM.
4.3. Transport materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego
Transport wyrobów do zabezpieczenia antykorozyjnego winien odbywać się z zachowaniem obowiązujących przepisów
o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w normach przedmiotowych i wg PN-89/C81400.
4.4. Transport elementów zagruntowanych
Stalowe elementy pokryte powłoką gruntującą powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach. Elementy
zagruntowane 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 30cm prześwitem nad ziemią. Zagruntowane
elementy mogą być transportowane tylko po całkowitym wyschnięciu farby.
4.5. Transport materiału do wykonywania warstwy czepnej
Materiał należy przewozić w opakowaniach Producenta. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta
zawierająca następujące dane:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu,
- masę netto,
- datę produkcji i okres przydatności do stosowania,
- warunki przechowywania,
- ogólne zasady stosowania,
- informację, Ze wyro posiada Aprobatę Techniczną IBDiM.
Materiał należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, zabezpieczonych przed działaniem mrozu.
Okres przydatności do stosowania materiałów przechowywanych w oryginalnie zapakowanych , nieuszkodzonych
opakowaniach, w temperaturach od +5°C do +25ºC wynosi zwykle 12 miesięcy od daty produkcji.
5.

Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OSTWiORB „Wymagania Ogólne” pkt 5. Wykonawca w trakcie
wykonywania i po wykonaniu robót wypełni odpowiednie protokoły przedstawione w Załącznikach do niniejszej
STWiORB i przedstawi je Inżynierowi do zatwierdzenia.
5.2. Projekt technologiczny wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
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Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Inżyniera projekt technologiczny wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego.
Projekt zabezpieczenia antykorozyjnego, powinien zawierać:
- wybór konkretnego systemu powłokowego spełniającego wymagania poniższej STWiORB,
- wymagania ekologiczne uwzględniające ochronę środowiska, ochronę użytkowników dróg na
obiekcie i w jego otoczeniu oraz wymagania BHP ograniczenia czasowe wynikające ze względów
klimatycznych i właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobów aplikacji,
- instrukcję przyszłej konserwacji i renowacji systemu powłokowego.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dostępnej w każdej chwili dla Inżyniera dokumentacji kontroli
wewnętrznej zawierającej:
- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót,
- wilgotność i temperatura podłoża,
- grubość naniesionych warstw powłok,
- długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw.
5.3. Wymagania wobec wykonawcy zabezpieczenia antykorozyjnego
Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego powinien przedstawić:
- referencje z ostatnich 3 lat na wykonanie prac antykorozyjnych na powierzchni nie mniejszej niż
80% projektowanej powierzchni zabezpieczenia, wykonanej w ciągu jednego roku,
- deklaracje rodzaju i liczby sprzętu, którym będzie dysponować przy wykonywaniu zamówienia,
- zezwolenie na prowadzenie działalności, w której powstają odpady, zgodnie z „Ustawą o
odpadach” z dnia 27 czerwca 1997r, Art. 8 i Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie kwalifikacji odpadów z dnia 24 grudnia 1997r. lub
przedstawienie bezodpadowej technologii wykonania zamówienia,
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje osoby kierującej na miejscu budowy robotami
antykorozyjnymi:
co najmniej 5-letni staZ pracy w robotach antykorozyjnych i ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony
antykorozyjnej mostów.
Jeśli określona w warunkach zamówienia data zakończenia robót wypada później niż 15 września, wykonawca powinien
obligatoryjne określić swoje przygotowanie sprzętowe do prowadzenia prac w osłonach pozwalających utrzymywać
korzystne dla jakości robót warunki mikroklimatyczne. Wykonawca musi udokumentować, Ze jest w stanie na każdym
etapie pracy zapewnić jakość zgodną z odpowiednimi przepisami. W przypadku, gdy generalnym Wykonawcą jest firma
nie wykonująca sama zabezpieczeń antykorozyjnych, w ofercie przetargowej powinna przedstawić umowę wstępną z
konkretną firmą specjalizującą się w tej dziedzinie wraz z wyZej podanymi danymi o tej firmie.
Wykonawca zabezpieczeń antykorozyjnych przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi Program Zapewnienia
Jakości (PZJ) i zadeklaruje w nim w sposób wiąZący:
- skład kierownictwa robót z udokumentowaniem kwalifikacji,
- organiżacje brygad roboczych,
- wyposaZenie w sprzęt robót podstawowych,
- sposób zabezpieczenia sprzętowego i organiżacyjnego bezpieczeństwa prac i ochrony otoczenia,
- organiżację, zabezpieczenie kadrowe i sprzętowe kontroli wewnętrznej,
- technologię i organiżację usuwania odpadów,
- organiżację 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.
5.4. Powierzchnie referencyjne
Powierzchnie referencyjne słuZą do:
- ustalenia akceptowalnego standardu wykonania robót
- sprawdzenia czy dane podane przez producentów i innych kontrahentów są zgodne z kartą wyrobu
i technologiami,
- określenia zachowania systemów lakierowych w wymaganym czasie.
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Zasady wyznaczania i oceny powierzchni referencyjnych należy oprzeć na normie PN-EN ISO 12944-7:2001 Aneks A i
PN-EN ISO 12944-8:2001 Aneks B.
Powierzchnie referencyjne powinien wyznaczyć Inżynier. Dla zabezpieczonej powierzchni (powyżej 25000m2) liczba
powierzchni referencyjnych powinna wynosić co najmniej 9, a całkowita ich powierzchnia powinna być co najmniej
100m2. Roboty na powierzchniach referencyjnych wykonuje Wykonawca w obecności Inżyniera i przedstawiciela
materiałów. Powierzchnie referencyjne powinny znajdować się na każdym waZnym elemencie konstrukcji
uwzględniając różnice zagroZeń korozyjnych na różnych elementach. Powinny one zawierać spawy, połączenia,
krawędzie i inne element o dużym zagroZeniu korozyjnym.
5.5. Przygotowanie powierzchni do malowania
W trakcie przygotowywania powierzchni (dotyczy również STWiORB M.14.02.02.) Wykonawca wypełni protokół wg
Załącznika 2B.
5.5.1. Konstrukcja ocynkowana natryskowo
Konstrukcję stalową ocynkowaną natryskowo wg STWiORB M.14.02.02. należy przygotować do malowania, przez
odtłuszczenie (wszelkie zanieczyszczenia stałe, roztwory soli i zatłuszczenia należy usunąć np. wodą pod ciśnieniem, z
dodatkiem detergentów). Niezależnie od tego sposób przygotowania podłoża do malowania powinien ściśle odpowiadać
zaleceniom producenta powłoki.
5.5.2. Konstrukcja ocynkowana ogniowo
Zapewnienie trwałości powłok na powierzchniach ocynkowanych ogniowo można uzyskać:
- malując powierzchnie w wytwórni po usunięciu zanieczyszczeń powstałych w czasie jej wytwarzania,
należy nanieść wtedy warstwę gruntu natychmiast po ocynkowaniu, grubość powłoki 50-80µm, - dokładnie
przygotowując powierzchnię cynku przed malowaniem.
Przygotowanie powierzchni ocynkowanej ogniowo polega na umyciu powierzchni wodą pod ciśnieniem i delikatne
omiecenia ścierniwem o granulacji 0,4-0,6mm z przewaga drobnych frakcji pod katem nie większym niż 60ºC. Należy
zwracać uwagę, aby nie uszkodzić przy tym powłoki cynkowej. PoniewaZ na przygotowanej w ten sposób powierzchni
tworzą się szybko tlenki cynku, należy przeprowadzać te prace w dobrych warunkach pogodowych (temperatura
powyżej 10ºC i wilgotności poniżej 70%) i możliwie szybko (koniecznie tego samego dnia) nanosić powłoki malarskie.
5.6. Warunki wykonywania prac malarskich
Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od +15°C do +30°C, a nie powinna być
niższa niż +5°C. 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 (4º Beauforta).
Temperatura podłoża powinna wynosić co najmniej +10ºC i powinna być o 3ºC wyższa od punktu rosy. Należy
przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była naraZona 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. Wzór
protokołu z warunków klimatycznych podano w Załączniku 1.
5.7. Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin przydatności do aplikacji. Inżynier
może zalecić wykonanie badań kontrolnych danego materiału wg metod przewidzianych w odpowiednich normach.
Wykonawca zobowiązany jest do złoZenia u Inżyniera sporządzonych przez Producenta kart technicznych stosowanych
materiałów i przestrzegania zawartych w nich ograniczeń.
Po otwarciu pojemnika z farbą należy sprawdzić zgodnie z norma PN-EN ISO 1513:1999 i zapisać w protokole: - stan
opakowania,
- ocenę koZuszenia,
- ocenę konsystencji (np. zZelowanie),
- rozdział faz,
- obecność zanieczyszczeń, ocenę osadu.
Wzór protokołu z kontroli jakości farb podano w Załączniku 2A.
W przypadku wystąpienia koZucha należy go usunąć. Nie nadają się do uZytku farby zZelowane oraz zawierające
twardy osad. Osad miękki należy wymieszać, Zeby ujednorodnić farbę.
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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.
W przypadku zastosowania materiałów dwu-komponentowych, 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 Zywotność.
Sprzęt do malowania (pistolety natryskowe, pompy, węZe, pędzle) należy myć bezpośrednio po użyciu
rozpuszczalnikiem zalecanym przez producenta.
5.8. Nakładanie warstw farby
5.8.1. Warunki ogólne
Podczas schnięcia i utwardzania powłok należy zapewnić warunki otoczenia zgodnie z kartami technicznymi produktu.
Podczas wykonywania każdej kolejnej powłoki konieczne jest:
- przestrzeganie czasu nałożenia kolejnej powłoki zgodnie z zaleceniami producenta farb
- 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 dłuZszej przerwie, należy
zbadać poziom zanieczyszczeń jonowych. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stęZeń należy powierzchnię
konstrukcji umyć woda podciśnieniem minimum 20MPa.
Jeżeli przerwa w nanoszeniu powłok była dłuZsza niż zalecana w karcie technicznej danej farby lub dłuZsza niż 1
miesiąc dla powłok epoksydowych (jeśli w Aprobacie Technicznej IBDiM nie jest określone inaczej), powierzchnię
przed nakładaniem kolejnej warstwy należy uszorstnić poprzez omiecenie drobnym ścierniwem (frakcji 0,4-0,8mm z
przewaga frakcji drobnej; kąt czyszczenia nie większy niż 60º). Nie dopuszcza się uaktywniania powierzchni
substancjami chemicznymi zagraZającymi środowisku (np. rozpuszczalnikami zawierającymi węglowodory
aromatyczne).
Zaleca się pierwsze dwie warstwy nakładać w wytwórni, natomiast warstwę nawierzchniową na
placu budowy, po zmontowaniu całej konstrukcji.
5.8.2.
-

-

-

Nakładanie kolejnych powłok
Warstwę gruntującą należy nakładać na odpowiednio przygotowaną ocynkowaną powierzchnię (uszczelnioną
sealerem zgodnie z STWiORB M.14.02.02.) – 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, a przy krawędziach, przeznaczonych do późniejszego spawania należy
pozostawić nie pomalowane pasy szerokości 50mm. Pasy te powinny w czasie transportu być chronione przy
zastosowaniu: - spawalnego primera, który zapewni tymczasową ochronę na okres przynajmniej 12 miesięcy.
Środek ten powinien być kompatybilny z innymi stosowanymi primerami,
– lub primera natryskiwanego (grubość warstwy około 20 mikronów, usuwanego przed
spawaniem, – papieru.
Drugą warstwę (międzywarstwę) można nakładać po upływie czasu zalecanym przez producenta, w zależności
od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i rodzaju farby (zwykle w temp. 20ºC wynosi on 2 godz.).
Przed ułożeniem drugiej 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. Temperatura farby w trakcie nakładania powinna wynosić co najmniej 15°C. Warstwę
nawierzchniową można nakładać po upływie czasu podanego przez producenta systemu (w temp. 20ºC wynosi
on zwykle 8 godz.)
Po przetransportowaniu konstrukcji, rozładowaniu i zmontowaniu powierzchnie stalowe pokryte
międzywarstwą powinny zostać umyte i pokryte warstwą nawierzchniową. Jeżeli upłynął dopuszczalny, przez
producenta farb, okres między nałożeniem międzywarstwy i warstwy nawierzchniowej, międzywarstwę należy
poddać obróbce zaleconej przez producenta systemu malowania. Warstwę nawierzchniową należy nakładać po
ułożeniu izolacji, zamontowaniu systemu drenaZowego i dylatacji. Przed naniesieniem warstwy
nawierzchniowej Inżynier powinien odebrać wcześniej ułożone warstwy i zlecić ewentualne, konieczne
naprawy. Uszkodzenia, niedomalowania i złącza należy uzupełnić tym samym, jak w wytwórni, systemem
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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:
– całą powierzchnię należy umyć wodą, aby usunąć zabrudzenia, zatłuszczenia i
zanieczyszczenia jonowe (najlepiej ciepłą wodą z dodatkiem biodegradowalnego
detergentu, a następnie spłukać czystą wodą),
– przygotować powierzchnie 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. 200ºC wynosi
około 3–8 godz., czas pełnego utwardzenia powłoki 7 dni. Na budowie malowanie należy zakończyć na
godzinę (w temp. 20ºC) 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 wg Załącznika 2C.
5.9. Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
Malowanie może być operacją niebezpieczną dla robotników, dlatego podczas nakładania materiałów należy ściśle
przestrzegać następujących wskazówek:
− robotnicy pracujący wewnątrz pomieszczeń muszą mieć pyłoszczelne, wentylowane kombinezony − w
czasie czyszczenia metodą strumieniowo-ścierną robotnicy muszą nosić dźwiękoszczelne hełmy, − przy czyszczeniu
za pomocą szczotek muszą być zaopatrzeni w okulary ochronne. W czasie transportu, składowania i malowania
powinny być przestrzegane zasady higieny osobistej. W szczególności robotnicy nie powinni przechowywać jedzenia
ani ubrań, jak również nie powinni spoZywać posiłków w pobliZu miejsca robót. Do mycia rąk powinni używać
bawełnianych szmat namoczonych w rozpuszczalniku. Po wyschnięciu rozpuszczalnika powinni umyć ręce mydłem i
wodą. Do pielęgnacji rąk powinni stosować specjalne kremy ochronne.
Materiały malarskie nie powinny dostać się do środowiska.
Powinny być ściśle przestrzegane zasady ochrony przeciwpoZarowej.
5.10. Warunki gwarancji
Zamawiający w umowie z Wykonawcą zabezpieczenia antykorozyjnego powinien precyzyjnie określić kryterium, wg
którego będzie egzekwowane wykonanie poprawek. Zalecane jest przyjęcie następujących warunków: - sprawdzenie
stanu powłoki w ramach przeglądu gwarancyjnego nastąpi 5 lat po dacie odbioru końcowego - ocena stanu powłoki
dokonana zostanie wg Raportu z Inspekcji Powłok, 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
4MPa 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 85012:2002.
5.11. Nakładanie warstwy sczepnej na powierzchnie stykające się z betonem
Warstwę sczepną należy nakładać na górne, niemetalizowane powierzchnie dźwigarów, które będą stykać się
bezpośrednio z betonem.
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone do co najmniej 2 stopnia czystości wg PN-ISO 8501-0. Środek
sczepny należy przygotować przez mieszanie suchego produktu z wodą. Woda uZyta do wykonania zaprawy powinna
spełniać wymagania PN-88/B-32250. Zastosowane proporcje wody i suchego produktu powinny być zgodne z
wymaganiami Producenta. Zaprawę należy mieszać za pomocą wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego aZ do
uzyskania konsystencji gęstej śmietany, ale co najmniej przez 3 minuty.
Środek można nakładać przy temperaturze powietrza i podłoża w granicach od +5ºC do +30ºC.
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Sposób wykonania prac (metoda aplikacji oraz grubość gotowej powłoki) powinien być zgodny z wymaganiami
Producenta.
W czasie robót należy chronić skórę i oczy przed zapyleniem. Należy używać ubrań, rękawic i okularów ochronnych.
Materiał nie powinien przedostać się do kanalizacji, gruntu lub wód gruntowych.
6.

Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OSTWiORB „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 z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r.
Nr 92, poz.881).
Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału, Wykonawca przedstawi przy każdej dostawie Deklarację zgodności
lub certyfikat zgodności materiału z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną IBDiM. Materiały, na podstawie
powyższych dokumentów, powinny spełniać wymagania podane w pkt. 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.
6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania
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 odtłuszczenia
Powierzchnia powinna wykazywać brak zatłuszczenia.
Ocenę ilościowa przeprowadza się wg ISO/DIS 8502-7 poprzez zdjęcie z powierzchni zatłuszczeń metoda Bresla wg
PN-EN ISO 8502-6:2000 z użyciem cykloheksanu jako rozpuszczalnika, a następnie oznaczenie kolorymetrycne
tłuszczów w reakcji z kwasem siarkowym i dwuchromianem potasu.
Do oceny jakościowej zaleca się stosować metodę fluorescencyjną dla wszystkich zatłuszczeń, które świeca w świetle
UV. Metoda polega na oświetleniu badanej powierzchni światłem UV o długości fali w zakresie 380430nm. Badanie
należy przeprowadzić w ciemności, większość zanieczyszczeń tłuszczowych świeci w ciemności pod wpływem
oświetlenia światłem UV. Ocenę należy przeprowadzić przynajmniej w trzech miejscach badanej powierzchni. Dla
zanieczyszczeń tłuszczowych, które nie świeca w świetle UV ocenę przeprowadza się wg normy PN-70/H-97052. Na
badaną powierzchnię nakłada się 2-3 krople benzyny ekstrakcyjnej. Po upływie 10s na badane miejsce przykłada się
krąZek bibuły do sączenia, a na drugi krąZek wzorcowy z tej samej bibuły daje się 2-3 krople tej samej benzyny. Po
odparowaniu benzyny porównuje się krąZki przy świetle dziennym.
Różnica wyglądu krąZków (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 15cm 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.
Skuteczność usunięcia zanieczyszczeń jonowych:
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 5µScm-1. Tampony moczy się w pojemniku ze
100ml wody destylowanej. Po przetarciu ograniczonego szablonem obszaru tampon umieszcza się w suchym
pojemniku. Po zakończeniu zdejmowania zanieczyszczeń ograniczony obszar wyciera się suchym tamponem i
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umieszcza się go teZ w pojemniku. Do pojemnika z tamponami wlewa się resztę niewykorzystanej wody destylowanej i
intensywnie miesza. Liczba punktów zdejmowania zanieczyszczeń jonowych:
Wielkość powierzchni w m2
Liczba punktów pomiarowych
Do 100
5
101 – 1000
10
1 001-5000
20
powyżej 5000
20 punktów na każde 5000 m2
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 20°C podaje się w mS/m.
Poziom zanieczyszczeń jonowych powinien wynosić poniżej 15 mS/m.
6.3.4. Sprawdzenie braku zawilgocenia powierzchni
Powierzchnia powinna wykazywać brak zawilgocenia, sprawdzony wg PN-EN ISO 8502-4:2000 i PN-EN ISO 85028:2005.
6.4. Kontrola nakładania powłok malarskich
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem sprawności uZytego 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, obrzeZach otworów, szczelinach, spoinach , śrubach. Do „wyrabiania” należy stosować farbę w innym
kolorze niż kolor danej powłoki.
6.5. Sprawdzenie jakości wykonanych powłok
Wykonawca wykaZe, Ze poszczególne powłoki malarskie zostały wykonane zgodnie z przedmiotowymi normami,
Dokumentacją Projektową i STWiORB:
- 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
100W z odległości 0,5–1,0m od powierzchni.
Za miejsce obserwacji przyjmuje się obszar w kształcie kwadratu o boku 10cm, dobrze widoczny z odległości 0,5– 1,0m.
W wypadku stwierdzenia wyraźnych różnic w jakości wymalowania w danym rejonie można go podzielić na części
różniące się między sobą i każda z nich traktować jako oddzielna część.
Miejsca obserwacji powinny być w równomierny sposób rozmieszczone na ocenianej powierzchni. Liczbę
miejsc obserwacji należy przyjmować wg tabeli:
Powierzchnia w m2
Liczba miejsc obserwacji
do 50
1-2
od 51 do 100
2-4
od 101 do 1000
5
na każde następne 1000
5
Wynik obserwacji podaje się w sposób następujący:
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liczba wszystkich miejsc obserwacji w cyfrach bezwzględnych obejmująca 100% ocenianej powierzchni,
liczba miejsc zaliczonych do poszczególnych klas w cyfrach bezwzględnych,
procentowe obliczanie udziału miejsc zaliczonych do poszczególnych klas w stosunku do wszystkich miejsc
obserwacji.
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,
- duZe spęcherzenia,
- zmarszczenia, spękania wgłębne, spękania deseniowe.
Wystąpienie choćby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powłokę na danym fragmencie powierzchni. Ocena
wyglądu powłoki nawierzchniowej
W ocenie koloru należy posługiwać się kartą kolorów RAL i postępować zgodnie z PN-EN ISO 3668:2002. Wymagana
jest klasa II wyglądu powłoki na minimum 70% miejsc obserwacji oraz klasa III na maksymalnie 30% miejsc obserwacji
(wg tabeli 1).
Tabela 1 Klasy jakości powłok malarskich
-

Wady powłoki
Zmiana koloru i
odcienia
Zanieczyszczenia
mechaniczne
Zacieki
Ukłucia igłą, kratery
Zmarszczenia,
spęcherzenia, skórka
pomarańczowa,
spękania
powierzchniowe

Klasa II
Kolor zgodny z kartą kolorów;
nieznaczna zmiana odcienia na
zaciekach
Pojedynce zanieczyszczenia
wmalowane w powłokę lub osadzone w
warstwie nawierzchniowej
Nieznaczne zacieki uwidaczniające się
jedynie zmianą odcienia powłoki
Pojedyncze ukłucia igłą
Bardzo nieznaczne drobne
zmarszczenia, niedopuszczalne
spękania, skórka pomarańczowa i
spęcherzenia

Klasa III
kolor zgodny z kartą kolorów;
nieznaczne różnice w odcieniu
w
formie
Zanieczyszczenia
pojedynczych zgrupowań, których pow.
nie przekracza 1 cm2
Małe, płaskie niekończące się kroplami
farby
dość liczne ukłucia igłą, pojedynczne
kratery
drobne zmarszczenia, nieznaczna skórka
pomarańczowa, niedopuszczalne
spękania i spęcherzenia

6.5.2. Grubość powłoki
Pomiar należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000. Zaleca się metodę nieniszczącą (metoda 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 najwyZej 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 600µm. Liczbę punktów
pomiarowych należy określić zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000.
6.5.3.
Przyczepność powłok
Przyczepność powłok należy testować metoda 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 krzyZowego 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 krzyZa.
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 tabeli:
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Wielkość powierzchni w m2

Liczba punktów pomiarowych

do 100
101-1000
1001-10000
powyżej 10000

3
5
6
6 na każde 10000 m2

6.5.4. Twardość powłoki
Twardość powłoki badana wg PN-ISO 15184 powinna >1H
6.6. Sprawdzenie ułożenia warstwy sczepnej nakładanej na powierzchniach niemetalizowanych
Materiał należy sprawdzać na podstawie Aprobaty Technicznej na zgodność z STWiORB.
Przygotowanie materiału powinno być zgodne z zaleceniami Producenta podanymi w Karcie Technicznej Produktu.
Powierzchnia stali powinna być oczyszczona do Sa 2 wg PN-ISO 8501-0.
Grubość nakładanej powłoki (ilość warstw) oraz sposób aplikacji powinny być zgodne z zaleceniami Producenta.
6.7. Protokół z kontroli
Protokół z kontroli całego systemu powłokowego oraz Karta Dokumentacji Powykonawczej zostały przedstawione w
Załącznikach 2D i 3.
7.

Obmiar robót
7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OSTWiORB „Wymagania Ogólne” pkt 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) powłoki antykorozyjnej o projektowanej grubości lub warstwy
sczepnej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie.
8.

Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OSTWiORB „Wymagania Ogólne” pkt 8.
Roboty objęte niniejszą STWiORB podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty
– 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 sprzedaZnej wykonywanych robót objętych
odbiorem częściowym. Przedmiotem odbioru częściowego mogą być wyłącznie zakończone elementy obiektu
(np. przęsło),
– odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie jakości, ilości i wartości sprzedaZnej wykonanych robót.
Przedmiotem odbioru końcowego mogą być tylko całkowicie zakończone roboty na obiekcie.
Odbiory następują na podstawie wyników badań przedstawionych w pkt. 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.
9.

Podstawa płatności
9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OSTWiORB „Wymagania Ogólne” pkt 9.
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9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania powłoki malarskiej obejmuje:
- dostarczenie projektu technologicznego wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i PZJ,
- zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,
- przygotowania powierzchni konstrukcji do malowania,
- 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 warstwy sczepnej obejmuje:
- zakup i dostarczenie wszystkich środków produkcji,
- przygotowanie powierzchni stalowej do nakładania warstwy sczepnej,
- przygotowanie zaprawy (wymieszanie suchego produktu z wodą)
- nałożenie warstwy sczepnej na powierzchnię stalową,
- projekt ewentualnych rusztowań, ich montaż i demontaż,
- zabezpieczenie wykonanej powłoki przed skutkami czynników atmosferycznych oraz
zanieczyszczeń, - zabezpieczenie odpowiednich warunków BHP,
- wykonanie badań,
- uporządkowanie miejsca robót.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
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 2808:2000
Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.
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.
PN-EN ISO 4628-3:2005
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 12944-2:2001

MOSTOPROJEKT KATOWICE

Strona 103

STWiORB - Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na remont mostu
w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice
PN-EN ISO 4628-5:2005

PN-EN ISO 4628-6:2001

PN-EN ISO 2409
PN-EN ISO 4624
ASTM D 3359:1997
ISO/DIS 8502-7

PN-EN ISO 8502-6:2000
PN-70/H-97052
PN-EN ISO 8502-3:2000

PN-EN ISO 8502-4:2000

PN-EN ISO 8502-8:2005

ISO 15184:2001

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 5:
Ocena stopnia złuszczenia.
Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie intensywności, ilości i
rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzeń. Ocena stopnia skredowania
metoda taśmy.
Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.
Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności
Oznaczenie przyczepności powłoki do podłoża metoda taśmy (metoda krzyZa
Andrzeja)
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów. Badania słuZące do oceny czystości powierzchni. Część 7:
Możliwe do stosowania w warunkach terenowych analityczne metody
oznaczania olejów i smarów.
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów. Badania słuZące do oceny czystości powierzchni. Część 6:
Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy. Metoda Bresle’a.
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do
malowania. Ogólne wytyczne.
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb podobnych
produktów. Badania słuZące do oceny czystości powierzchni. Ocena
pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do
malowania (metoda z taśmą samoprzylepną)
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów. Badania słuZące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne
dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed
nakładaniem farby.
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów. Badania słuZące do oceny czystości powierzchni. Część 8: Metoda
polowa refraktometrycznego oznaczania wilgoci.
Farby i lakiery. Sprawdzenie twardości metoda ołówkową

10.2. Inne dokumenty
•
•

Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych
obiektów mostowych – nowelizacja w 2006 r. - Warszawa, 2006 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.881)
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Załącznik 1
POMIARY KLIMATYCZNE
Data

Godzina

1

2

Wilgotność Temperatura Temperatura Temperatura Wykonujący
względna
Powietrza
Podłoża
punktu rosy
pomiar
0
0
0
%
C
C
C
3
4
5
6
7

Podpis wykonującego pomiary

.................................................

Uwagi

8

Podpis Inżyniera

..................................

Podpis Wykonawcy
...................................................
Załącznik 2
PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI
Załącznik 2A Farby
*)
Obiekt
A1 Producent
A2 Nazwa
A3 Nr partii
A4 Świadectwo kontroli jakości Nr
A5 Stan opakowania:
Uszkodzone
Nieuszkodzone
A6 KoZuszenie
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A7 Osad:
Łatwy do rozmieszania
Trudny do rozmieszania
Niemożliwy do rozmieszania
A8 Wtrącenia
A9 Rozdział faz
A10 Konsystencja (np. Zelowanie)
A11 Kolor
A12 Uwagi
*) należy wypełnić dla każdej partii farby
Załącznik 2B.
Przygotowanie powierzchni*)
B1 Obiekt
B2 Fragment konstrukcji wg szkicu;
(element)
B3 Informacje dotyczące mycia konstrukcji (ciśnienie detergentu, jego
stęZenie itp.)
B4 Przygotowanie powierzchni do pierwszego malowania lub metalizacji
B4.1 Data i godziny czyszczenia
B4.2 Rodzaj i parametry ścierniwa (granulacja, czystość jonowa itd.)
B4.3 Stopień przygotowania powierzchni
B4.4 Stopień odpylenia
B4.5 Profil powierzchni
B4.6 Zanieczyszczenie jonowe
B5
B6
B7

Zakres drugiego przygotowania powierzchni po naniesieniu gruntu
(stan powłoki, zastosowane operacje, itd.)
Data przeprowadzenia oceny
Uwagi

*) należy wypełniać każdego dnia po skończonym fragmencie pracy
Załącznik 2C
Nakładanie powłok
Powłoka (grunt, nawierzchniowa)*
C1
Obiekt
C2
Fragment konstrukcji wg szkicu (element)
C3
Parametry powierzchni przed malowaniem
C4
Rodzaj farby
C5
Technika aplikacji (parametry aplikacji)
C6
Czas malowania
C7
Wygląd:
Cofanie się wymalowania, Zacieki
Zanieczyszczenia wmalowane w powłokę, Kraterowania igłowe
Kraterowania z pękającymi pęcherzami, Zmarszczenia, Spękania
Skórka pomarańczowa, Suchy natrysk, Podnoszenie, Niedomalowania
C8
Grubość [µm] ( liczba wykonanych pomiarów, zakres wyników, czy spełnia
zasadę, Ze max. 10% pomiarów jest poniżej 0,9 wartości nominalnej, a grubość
max. nie przekracza trzykrotnej wartości nominalnej)
C9
Przyczepność (w przypadkach wątpliwych)
C10
Data przeprowadzenia oceny
C11
Uwagi
* należy wypełniać każdego dnia po skończonym fragmencie pracy
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Załącznik 2D
Kontrola całego systemu powłokowego
Powłoki
D1 Obiekt
D2 Fragment konstrukcji wg szkicu (element)
D3 Parametry powierzchni przed malowaniem
D4 Rodzaje farb w kolejnych powłokach
D5 Wygląd:
D6 Grubość [µm) (liczba wykonanych pomiarów, zakres wyników, czy spełnia
zasadę, Ze max. 10% pomiarów jest poniżej 0,9 wartości nominalnej , a grubość
max. nie przekracza trzykrotnej wartości nominalnej)
D7 Przyczepność całego systemu do podłoża (w przypadkach wątpliwych)
D8 Przyczepność międzywarstwowa ( w przypadkach wątpliwych)
D9 Data przeprowadzenia oceny
D10 Uwagi
Podpisy:
Wykonawca
Inżynier
...................................

............................................

Nadzór producenta farb

...........................................
Załącznik 3
KARTA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
1
1
2
4
3.3
3.4

Obiekt
Przygotowanie powierzchni:
Terminy: rozpoczęcia.......................................zakończenia........................................
Metoda
Rodzaj ścierniwa
Stopień przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-1
Stopień odpylenia wg ISO 8502-3
Profil powierzchni wg Pr PN-EN-ISO 8503-2
Zanieczyszczenia jonowe wg ISO 8502-9
Uwagi o stanie podłoża
Malowanie:
Producent farb
System powłokowy:
Nazwa farby Kolor Wymagana grubość Nr partii, data produkcji Świadectwo kontroli jakości
Powłoka
Powłoka
Powłoka
Powłoka
Termin aplikacji: rozpoczęcia...............................zakończenia................
Uwagi o jakości pokrycia (grubość, wygląd, przyczepność itd.)

Podpisy:

Inżynier

Wykonawca
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.......................................

............................................

Załącznik 4
RAPORT Z INSPEKCJI POWŁOK
Załącznik 4A.
Wiadomości podstawowe
A1 Obiekt
A2 Data
A3 Dokonujący przeglądu
A4 Producent I nazwa farb
A5 Wykonawca zabezpieczenia podstawowego, data
A6 Element
Powierzchnia m2
A7 Szczególne naraZenia korozyjne
A8 Przewidywany czas trwałości zabezpieczenia
A9 Okres gwarancji:
Od................do......................

Załącznik 4B.
System powłokowy
B1
Przygotowanie powierzchni
B2
Profil powierzchni
B3
Podłoże
B4
Grunt ochrony czasowej
B5
Grunt
B6
Powłoka ostatnia
B7
Czy farby zawierały związki ołowiu i chromu?
B8
Czas aplikacji
B9
Data i opis renowacji, jeśli były
B10
Grubość suchej powłoki,
Data pomiaru
Miejsce/powierzchnia
Grubość min. µm
Grubość nominalna, µm
Grubość max. µm
Czy spełnia zasadę, Ze tylko 10% pomiarów może być poniżej 0,9
wartości grubości nominalnej?

Załącznik 4C
Określenie stanu powłok
Rodzaj uszkodzenia
C1

Stopień spęcherzenia
PrPN-ISO 4628-2
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Stopień Fotograf Przewidywana
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przyczyna
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uszkodzenia

Czy
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naprawy
(tak/nie)

Położenie
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Dotyczy warstwy,
Cała powierzchnia,
miejscowo
C2

Stopień skorodowania
PrPN-ISO 4628-3

C3

Stopień spękania PrPNISO 4628-4

C4

Stopień złuszczenia
PrPN-ISO 4628-5

C5

Stopień skredowania
PrPN-ISO 4628-6

C6

Korozja spawów,
połączeń itd.
Przyczepność do
podłoża ISO 2409
I/lub
ISO 4624
I/lub ASTM D 3359
Przyczepność
międzywarstwowa
ISO 4624
I/lub
ISO 4624
Inne defekty

C7

C8

C9

Położenie
Dotyczy warstwy,
Cała powierzchnia,
miejscowo
Położenie
Dotyczy warstwy,
Cała powierzchnia,
Miejscowo
Położenie
Dotyczy warstwy,
Cała powierzchnia,
miejscowo
Położenie
Dotyczy warstwy,
Cała powierzchnia,
Miejscowo

Położenie
Cała powierzchnia,
miejscowo
Położenie
Dotyczy warstwy,
Cała powierzchnia,
miejscowo
Położenie
Dotyczy warstwy,
Cała powierzchnia,
miejscowo
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M.15.00.00. IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
M.15.01.00. IZOLACJE CIENKIE
M.15.01.01. Izolacje powłokowe bitumiczne cienkie wykonywane na zimno
1.

Wstęp
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na
remont mostu w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy smarowaniu na zimno roztworem bitumicznym wszystkich
powierzchni betonowych, które stykają się z gruntem. Roboty należy wykonać na obiektach inżynierskich wg podanego
spisu obiektów inżynierskich.
Zewnętrzne powierzchnie korpusów przyczółków i skrzydeł oraz ściany oporowe powinny być pomalowane do
wysokości 15 cm powyżej poziomu zasypki.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OSTWiORB „Wymagania ogólne”,
pkt. 1.
1.5. . Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 1.
2.

Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 2.
2.2. Stosowane materiały
Do wykonania izolacji powinny być uZyte następujące materiały:
− rzadki (R) roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach. Działanie roztworu powinno
polegać na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wiązaniu pozostałych pyłów oraz na stwarzaniu
warunków przyczepności warstw izolacyjnych do podłoża. Środek powinien być odporny na działanie temperatury
do 600C,
− półgęsty roztwór (P) produkowany z asfaltów ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcieńczanych
rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podłożu zagruntowanym powinien tworzyć po wyschnięciu
silnie przylegającą powłokę asfaltową o duZej plastyczności. Powłoka ta powinna wykazywać odporność na
działanie wód agresywnych o słabych stęZeniach. Środek powinien być odporny na działanie temperatury do 600C.
3.

Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 3. Sprzęt
zastosowany do układania izolacji cienkiej podlega akceptacji Inżyniera.

4.

Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 4.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów do wykonania izolacji powinien odbywać się w sposób zapewniający
zachowanie ich technicznych właściwości.
Roztwory asfaltowe powinny być dostarczane w stalowych beczkach, które należy przewozić w pozycji pionowej,
otworem skierowanym ku górze. Beczki mogą być toczone w trakcie przeładunku, ale w sposób zabezpieczający je przed
otworzeniem.
Roztwory asfaltowe należy składować w suchym pomieszczeniu, z dala od źródła ciepła i światła, w temperaturze nie
niższej niż +5ºC i nie wyższej niż +25ºC, a kontenery powinny być w czytelny sposób oznakowane.
5.

Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organiżacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie
warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne.
5.2. Podłoże pod izolację
Po usunięciu nacieków mleczka cementowego powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. Powierzchnia
izolowana powinna być równa , czysta i sucha. Ubytki w podłożu betonowym, wypukłości i zagłębienia na powierzchni,
należy wypełnić masami cementowymi niskoskurczowymi lub Zywicami epoksydowymi. Te same materiały naprawcze
należy zastosować dla pęknięć betonu o szerokości powyżej 2mm po uzgodnieniu z Inżynierem.
Bezpośrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy podłoże należy oczyścić sprężonym powietrzem w celu uzyskania
suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cementowego, niezwiązanych ziaren kruszywa, pyłów oraz innych
zanieczyszczeń, które mogłyby obniżać przyczepność warstw bitumicznych do betonu.
5.3. Warunki układania izolacji
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy obniżyć poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm poniżej
układanej warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robót.
Robót nie należy wykonywać w czasie deszczu, mZawki, gdy wilgotność powietrza przekracza 85 %. Temperatura
podłoża betonowego i powietrza nie powinna być niższa niż +50C i wyższa niż +250C.
Przed nałożeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej, Wykonawca powinien sprawdzić czy wilgotność podłoża
betonowego jest zgodna z wymaganiami producenta systemu. Jeśli producent nie określa odnośnych wymagań, wilgotność
podłoża na głębokości 20 mm nie powinna być wyższa niż 4 %. Jeśli powyższy warunek nie jest spełniony, Wykonawca
przed rozpoczęciem robót, powinien zastosować system osuszania podłoża betonowego zaakceptowany przez Inżyniera.
W trakcie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, poniewaZ materiały stosowane do
wykonania izolacji są łatwopalne. Należy unikać otwartego ognia w promieniu 20 m od miejsca pracy lub składowania
materiałów.
5.4. Nakładanie izolacji cienkiej
Gruntowanie podłoża należy wykonać przez jednokrotne powleczenie roztworem R.
Nie należy stosować na mokrych i przemroZonych powierzchniach. Roztwór należy rozprowadzać na zimno, bez
podgrzewania, na podłożu oczyszczonym z pyłów. Zależnie od stopnia porowatości podłoża na jednokrotne smarowanie
należy zużyć 0,3 ÷ 0,45 kg/m2 powierzchni zabezpieczanej.
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Powleczenie roztworem P należy wykonać jednokrotnie lub dwukrotnie na zagruntowanym podłożu roztworem R tak,
aby łączna grubość warstw izolacyjnych nie była mniejsza niż 2mm.
Roztwór P należy rozprowadzać na zimno (bez podgrzewania) cienką warstwą na zagruntowanym podłożu. Roboty należy
prowadzić w temperaturze powyżej +50C. Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej zużycie materiału
powinno wynosić 0,8 do 1,0 kg/m2.
Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewać na otwartym ogniu. W okresie chłodów materiały te
doprowadza się do temperatury roboczej 180C przez ogrzewanie beczek w gorącej wodzie lub w ogrzanych
pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowę gotowe preparaty nie mogą być rozcieńczane rozpuszczalnikami
ani mieszane z innymi materiałami izolacyjnymi.
Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny być chronione przed światłem słonecznym, deszczem i
innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.
6.

Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania robót
Kontrolę robót należy przeprowadzić wg PN-69/B-10260. Kontrola wykonania robót obejmuje:
− sprawdzenie podłoża betonowego wg pkt. 5.2. niniejszej ST.
− sprawdzenie poprawności układania warstw, wg pkt. 5.3. niniejszej ST. Każda warstwa izolacji powinna
stanowić jednolitą, czystą powłokę przylegającą do powierzchni zagruntowanego podłoża.
− kontrolę ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji, wg pkt. 5.4.
7.

Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziomej lub pionowej wykonanej zgodnie z
Dokumentacją Projektową.
8.

Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”.
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane
zgodnie z wymaganiami ST. 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 ST i przedstawić je
do ponownego odbioru.
9.

Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 9.
9.1. 9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Płatność za trzykrotne smarowanie roztworami R (rzadkim) i P (półgęstym) 1m2 powierzchni izolowanej należy
przyjmować na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Cena jednostkowa uwzględnia:
− zakup i dostarczenie materiałów,
− przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,
− ułożenie poszczególnych warstw z zapewnieniem szczelności połączeń poszczególnych warstw między
sobą,
− wykonanie badań przewidzianych niniejszą ST
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. W cenie jednostkowej mieści
się również wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostów roboczych niezbędnych dla wykonania izolacji.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-69/B-10260
PN-B-24000:1997
PN-B-24000:1997
PN-B-24002:1997
PN-B-24003:1997
PN-B-24005:1997
PN-B-24006:1997
PN-B-24625:1998
PN-63/B-24626
PN-64/B-24627

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
Asfaltowa emulsja anionowa.
Asfaltowa emulsja kationowa.
Asfaltowa masa zalewowa.
Masa asfaltowo-kauczukowa.
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na
gorąco.
Lepik smołowy stosowany na gorąco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.
Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć dachowych
Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.

10.2. Inne dokumenty
• Aprobaty techniczne i zalecenia producenta dotyczące stosowanych materiałów.
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M.15.02.00. IZOLACJE GRUBE
M.15.02.01. Izolacja przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających (KMB)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na
remont mostu w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy układania izolacji przeciwwodnej z bitumicznych mas
uszczelniających typu KMB.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OSTWiORB „Wymagania ogólne”,
pkt. 1.
1.5. . Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 1.
2. Materiały
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w O ST „
Ogólna Specyfikacja Techniczna ”
Masa uszczelniająca wysokoplastyczna, dwuskładnikowa masa uszczelniająca, niezawierająca rozpuszczalników i przez
to przyjazna dla środowiska, przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Przenosząca
rysy, przyczepna, odporna na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje
agresywne, az do stopnia "mocno agresywne". Zalety:
− spełnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000,
− przyjazna dla środowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalników i włókien azbestowych,
− nadaje się na wszystkie podłoża mineralne,
− można go stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych,
− wysokoelastyczny, rozciągliwy i pokrywający rysy,
− nie wymaga warstwy tynku na murze,
− nadaje się na powierzchnie pionowe i poziome,
− dzięki reakcji chemicznej po krótkim czasie jest odporny na deszcz,
− sucha pozostałość ok. 90%.
Dane techniczne
− Rodzaj 2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB),
− Skład tworzywa sztuczne, wypełniacze,
− Kolor czarny,
− Czas możliwej obróbki temp. 20°C -1 -2 godzin,
− Temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C,
− Temperatura materiału w trakcie stosowania +3°C do + 30°C,
− Zużycie 3,5-4,5 l/m2 w zależności od obciążenia wodą,
− Czas schnięcia* przy +20°C i 70% wilgotności względnej powietrza ok. 3 dni.
Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca − elastyczną, dwuskładnikową masą
uszczelniającą, przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Materiał nie zawiera
rozpuszczalników, przez co nie wpływa negatywnie na środowisko. Masa cechuje się zdolnością
mostkowania rys, dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na starzenie się, wodę i normalnie
występujące w gruncie agresywne substancje, az do stopnia "mocno agresywne" według normy DIN 4030.
Szczególne właściwości
− przyjazny dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników,
− elastyczny, mostkuje rysy,
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− o wysokiej zawartości części stałych - 90%,
− do zastosowań na wszystkich podłożach mineralnych,
− do zastosowań na podłożach suchych i lekko wilgotnych,
− do zastosowań na powierzchniach pionowych i poziomych,
− może być stosowany na nieotynkowanym murze,
− wiąze na skutek reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporny na deszcz.
Rodzaj materiału: dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (KMB)
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze
Gęstość gotowej do nakładania masy: ok. 0,7 kg/dm3
Obciążalność mechaniczna (powierzchniowa): 0,6 MN/m2 Zastosowanie
Do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem:
− ścian fundamentowych,
− płyt fundamentowych,
− ścian piwnic,
− stropów garazy podziemnych.
Do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem):
− w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, − na
balkonach, − na tarasach.
2.2.
Wysokoplastyczna, dwuskładnikowa masa uszczelniająca
Wysokoplastyczna, dwuskładnikowa masa uszczelniająca jest elastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą,
przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Materiał nie zawiera rozpuszczalników, przez co nie
wpływa negatywnie na środowisko. Masa cechuje się zdolnością mostkowania rys, dobrą przyczepnością do podłoża,
odpornością na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje, az do stopnia "mocno
agresywne" według normy DIN 4030.
Właściwości;
Rodzaj materiału:
Dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa
uszczelniająca (KMB)
Baza:
tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze
Rozpuszczalniki:
brak
Konsystencja gotowej do nakładania masy
pastowata
Kolor:
czarny
Gęstość gotowej do nakładania masy:
ok. 0,7 kg/dm3
Obciążalność mechaniczna (powierzchniowa):
0,6 MN/m2
Temperatura mięknięcia (metoda pierścienia i kuli):
Sucha pozostałość:

ok. 130ºC
90%
(tzn. nałożona warstwa świeżej masy o grubości 1,1
mm po wyschnięciu ma grubość 1
mm)

2.3.
Grunt modyfikowany kauczukiem
Przeznaczenie:
Grunt SBS to asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany kauczukiem SBS
Zakres stosowania:
a) Beton:
− gruntowanie nowych podłoży pod każdy rodzaj pap asfaltowych,
− wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych ław budowlanych, ścian i fundamentów,
− wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych balkonów, loggi i tarasów,
− wykonanie izolacji kręgów betonowych do studni, studni kanalizacyjnych, płyt obornikowych, zbiorników
na gnojowicę (na zewnątrz),
− gruntowanie płyt betonowych mostów pod papy mostowe.
b) Renowacja starych pokryć dachowych:
− oczyszczanie i gruntowanie podłoży pod każdy rodzaj pap asfaltowych. c) Stal:
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− gruntowanie remontowanych i nowych blach stalowych oraz ocynkowanych pod papy termozgrzewalne
(pasy nadrynnowe, opierzenia, obróbki dekarskie),
− zabezpieczanie stalowych elementów ogrodzeniowych – siatki, słupy,
− zabezpieczanie powierzchni metalowych, np. elementów poręczy, barier energochłonnych, konstrukcji
stalowych.
d) Drewno:
− impregnacja powierzchni drewnianej,
− architektura ogrodowa – altany, szopy, elementy ogrodzeń, − palisady –
drewno w gruncie (po kilkukrotnym naniesieniu).
Sposób stosowania:
Roztwór należy nanosić na czyste podłoże za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla, wałka. Produkt można nanosić
metodą natrysku dynamicznego, stosując do tego specjalistyczny sprzęt.
Nie ma przeciwwskazań do używania styropianu na wyschniętą powłokę po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika
(ok. 48 h).
Roztworu nie należy stosować na podłożach mokrych lub smołowych. Maksymalna wilgotność betonu nie powinna
przekraczać 9% (tzw. stan powietrzno-suchy).
2.4.
Masa gruntująca, asfaltowo-kauczukowa
Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji
umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych podłożach, do gruntowania pod warstwy
powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne.
Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy warstwy izolacji o duzej odporności na spękania
powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg asfaltowych). Powstałe powłoki są elastyczne, silnie
związane z podłożem i niwelują jego mikropęknięcia.
Zalety
− głęboka penetracja podłoża
− działa na lekko wilgotnych podłożach
− powłoka odporna na słabe kwasy i zasady
− zwiększa przyczepność podłoży
Zastosowanie
− gruntowanie podłoży betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy hydroizolacyjne – ławy, fundamenty,
podziemne części budowli
− wykonywanie samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego
− podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne
DANE TECHNICZNE
Skład
Kolor
Konsystencja
Gęstość
Pozostałoś suchej masy
Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania
Pyłosuchość
Czas schnięcia
Zużycie
Ilość warstw
-gruntowanie
-powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego
Czyszczenie narzędzi

asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik
organiczny, modyfikatory
czarny Ciecz
0,93–1,0g/cm3
max.46%
od +5°C do +35°C
po 6 h
12 h
0,2-0,3kg / m² na jedną warstwę
1 warstwa
2-3 warstwy
benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem
organicznym

3. Sprzęt
3.1.
Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna".
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Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania
robót objętych niniejszą SST.
3.2.
Sprzęt do wykonywania robót
Do robot izolacyjnych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: poziomice, sznurki, łopaty,
wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki ręczne (wiertarka z mieszadłem do zapraw, klejów), pojemniki plastikowe do
przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, kielnie trapezowe, kielnie sztukatorskie do nanoszenia kleju (placków i
rolek) na styropian, paca szlifierska do styropianu, lub szlifierka elektryczna, piłka ręczna do cięcia styropianu, wiadra,
pędzle, szczotki.
4. Transport
4.1.
Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.
4.2.
Pakowanie i magazynowanie materiałów
4.2.1.
Masa uszczelniająca
Jest dostarczana w 30-litrowych pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i proszek reaktywny.
Przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można
przechowywać do co najmniej 6 miesięcy.
4.3.
Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
5. Wykonanie robót
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna".
5.2.
Przygotowanie podło z a pod izolację
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie
odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze
szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć
z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to konieczne należy
powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie
zmrozone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń.
Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroza odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje
się kielnia z zaokrąglonym narozem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można
wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do
podłoża.
5.3.
Masa uszczelniająca
5.3.1.
Przygotowanie podłoża
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki
fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną
pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki diamentowej produkcji.
5.3.2.
Mieszanie
Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z nałożonym mieszadłem, az
do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy
ilościach mniejszych należy przestrzegać podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego
materiału wynosi 1 do 2 godzin.
5.3.3.
Gruntowanie podłoża
Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem, rozcieńczony wodą w stosunku 1:10. Podłoża, które
wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża łuszczące się), należy zagruntować. Po wyschnięciu powłoki
gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej kielni.
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5.3.4.
Szpachlowanie drapane
Zeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na bloczkach
profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie drapane). Szpachla
wypełniająca musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć następny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru
z bloków wielkowymiarowych należy zamknąć spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm poprzez szpachlowanie
wypełniające. Przy rozwartości powyżej 5 mm należy je zamknąć poprzez szpachlowanie wypełniające, np. naszą
kompensującą skurcz, nieprzepuszczającą wody, wyrównawczą masą szpachlową Stosowanie naszej masy
uszczelniającej na tego rodzaju podłożach, na murze z bloków betonowych i bloków z lekkiego betonu jamistego oraz
porowatych blokach betonowych polecamy przy oddziaływaniu wilgoci gruntowej i wody niebędącej pod ciśnieniem.
Przy wodzie pod ciśnieniem, na blokach betonowych i z lekkiego betonu jamistego należy najpierw stworzyć zwartą
powierzchnię, np. przez nałożenie tynku z III grupy zapraw. Nakładanie uszczelnienia z materiału następuje zgodnie z
normą DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok grubowarstwowych w co
najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe,
tak by nie uszkodzić warstwy połozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną
(napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową przed drugim procesem roboczym należy zatopić wkładkę
wzmacniającą z siatki z polipropylenu. Masa osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu.
Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu
budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenazu. Należy uwazać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda
deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na
stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty
izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo
stosować zacienienia.
5.3.5.
Uszczelnienie ścian
W przypadku uszczelnienia przeciwko wilgoci gruntowej (DIN 18195-4,wydanie 2000-08) Masa nakładana jest po
wyschnięciu warstwy gruntującej w dwóch procesach roboczych na płytę denną w postaci równomiernej i
niezawierającej porów powłoki uszczelniającej. Na wyschniętym uszczelnieniu jako warstwę ochronną i poślizgową
układa się dwuwarstwowo folię polietylenową a następnie wykonuje jastrych pływający.
5.3.6.
Kontrola
Grubości nakładanej warstwy Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości
zużytego materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału nie można
wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy
uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 punktach na danym
obiekcie lub na każdych 100 m2 przekątnie podzielonej uszczelnianej powierzchni.
5.3.7.
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych
Szczeliny dylatacyjne można trwale i niezawodnie uszczelnić taśmą izolacyjną. Jest ona naklejona na krawędziach
szczeliny i później łączona z izolacją powierzchniową.
5.4.
Ułożenie izolacji z masy uszczelniającej
Przed wykonaniem robót hydroizolacyjnych należy określić czy występuje obciążenie wilgocią (wilgoć gruntowa,
niezalegająca woda opadowa) czy wodą wywierającą parcie hydrostatyczne (zalegająca woda opadowa, poziom wody
gruntowej powyżej poziomu posadowienia). Sposób wykonania hydroizolacji zależy od warunków gruntowo-wodnych.
a) Obciążenie wilgocią lub niezalegającą wodą opadową
Podstawowym wymogiem jest występowanie poniżej poziomu posadowienia gruntów przepuszczalnych (np.
piasek, żwir) pozwalających na tak szybkie odprowadzenie wody opadowej, ze nie wywiera ona parcia
hydrostatycznego na hydroizolację (norma DIN 18195-4). W przypadku, gdy zbyt mała przepuszczalność gruntu
może powodować spiętrzenie wody opadowej, dla izolacji przeciwwilgociowej konieczne jest wykonanie drenazu.
Dla takiego przypadku obciążenia wilgocią powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie
(na zagruntowanie podłoże). Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić przynajmniej 3 mm.
b) Obciążenie wodą nie wywierającą ciśnienia
Do tego przypadku zaliczyć można obciążenie powierzchni np. balkonów i tarasów, jak również powierzchnie
posadzek i ścian pomieszczeń mokrych oraz narazonych na obciążenie wodą rozbryzgową (norma DIN 18195-5).
Woda opadowa, rozbryzgowa lub słuząca np. do zmywania powierzchni nie wywiera parcia hydrostatycznego.
Dla takiego przypadku obciążenia wilgocią powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie
(na zagruntowanie podłoże) izolacji. Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić przynajmniej 3
mm. W narożnikach należy stosować wkładkę zbrojącą.
c) Obciążenie zalegającą wodą opadową
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Obciążenie zalegającą wodą opadową występuje, gdy w poziomie posadowienia lub poniżej znajdują się grunty
mało przepuszczalne lub nieprzepuszczalne dla wody, i podczas opadów dochodzi do spiętrzenia się wód
opadowych, co skutkuje wywieraniem parcia hydrostatycznego na hydroizolację (norma DIN 18195-6 ”). Poziom
wody gruntowej dla tego przypadku obciążenia powinien znajdować się przynajmniej 30 cm poniżej izolacji
poziomej ław lub płyty fundamentowej.
Powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie (na zagruntowanie podłoże). W środek
warstwy hydroizolacji należy wtopić wkładkę zbrojącą– przed nałożeniem ostatniej warstwy w świeżo nałożoną
warstwę wtopić wkładkę zbrojącą i nałożyć masę hydroizolacyjną tak, aby oczka siatki nie były widoczne. Łączna
grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić przynajmniej 4 mm.
d) Obciążenie wodą pod ciśnieniem
Występuje, gdy wywierane jest stałe parcie hydrostatyczne wody na powłokę hydroizolacji, np. gdy poziom wody
gruntowej znajduje się powyżej poziomu posadowienia (norma DIN 18195-6”). Dla tego przypadku, jak również w
przypadku hydroizolacji dachów garazy podziemnych warstwę hydroizolacji wykonuje się jak dla obciążenia zalegającą
wodą opadową. Wskazówki wykonawcze
Podłoże
Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych
zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Z powierzchni betonowych usunąć mleczko cementowe. Stare
powłoki smołowe bezwzględnie usunąć. Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń,
jak również ubytków, spękań, raków itp. Istniejące uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztworów lub
emulsji bitumicznych (asfaltowych), np. nakładane na zimno lub gorąco nadają się jako podłoże o ile ich
wytrzymałość pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji. Miękkie powłoki np. z kationowych emulsji
bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoże pod.
Folię w płynie można stosować na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże
wydłuza czas twardnienia. Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej podłoże należy odpowiednio przygotować.
Usunąć (np. skuć) wystające resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usunąć np. przez
szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Szczególnie starannie usunąć zanieczyszczenia ziemią i gruzem z
obszaru styku ławy lub płyty fundamentowej ze ścianą fundamentową. Ubytki uzupełnić np. zaprawami
naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża.
Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podłoże nie może być zamarznięte.
Gruntowanie
Po oczyszczeniu podłoża wykonać gruntowanie preparatem, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:10 (objętościowo –
1 część na 10 części czystej wody). Roztwór gruntujący nanosić się szczotką lub pędzlem. Podłoża, które wymagają
wzmocnienia (np. beton komórkowy lub podłoża mające tendencję do łuszczenia się), należy zagruntować
preparatem. Właściwą hydroizolację wykonać po wyschnięciu warstwy gruntującej.
Uwaga: należy zapoznać się z kartą techniczną preparatów do gruntowania.
Przygotowanie produktu. Składnik płynny i proszkowy są dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do składnika
płynnego dodawać składnik proszkowy i mieszać za pomocą mieszarki lub wiertarki z mieszadłem łopatkowym az
do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak przygotowany materiał należy zużyć w ciągu 1-2 godzin. Do
pobierania z pojemnika gotowego do nałożenia produktu polecamy stosowanie kielni czerpakowej nr 1, natomiast
do mieszania mieszadła nr 4.
Aplikacja Warunki aplikacji:
− czas obróbki: 1-2 godziny w temperaturze +20ºC,
− temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +1ºC do +35ºC,
− temperatura materiału podczas aplikacji: od +3ºC do +30ºC,
− sposób nanoszenia: gładka kielnia, paca,
− zalecana grubość warstwy hydroizolacji po wyschnięciu: od 3 do 4 mm.
Szpachlowanie wypełniające (drapane)
Na powierzchniach z duzą ilością porów i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych pustaków,
kamieni lub bloczków, aby zapobiec tworzeniu się pęcherzy lub w celu wyrównania powierzchni, konieczne jest
wykonanie tzw. szpachlowania wypełniającego (szpachlowania drapanego) z masy. Warstwa szpachlowania
zamykającego (drapanego) musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć następny etap pracy (wykonywanie
właściwej powłoki hydroizolacyjnej). W przypadku nieotynkowanego muru z elementów drobnowymiarowych
spoiny o szerokości nie przekraczającej 5 mm mogą być wypełnione materiałem. Puste spoiny o szerokości powyżej
5 mm jak również wyłomy czy ubytki należy uzupełnić (naprawić) odpowiednią zaprawą, np. szpachlówką Na
powierzchni porowatych materiałów (np. bloczki betonowe lub z betonu komórkowego) przy projektowanej izolacji
przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem) należy wykonać cementowy tynk
tradycyjny lub pocieniony ewentualnie szpachlowanie zamykające z zaprawy cementowej.
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Kontrola wykonanej powłoki hydroizolacyjnej
− Kontrolę grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym należy wykonywać poprzez określenie zużycia materiału
na jednostkową i/lub wydzieloną powierzchnię oraz poprzez pomiar grubości świeżo nałożonej powłoki. Pomiar
grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3, należy wykonać w co
najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2 uszczelnianej powierzchni,
− Kontrolę wyschnięcia powłoki przeprowadza się w sposób niszczący na próbce referencyjnej „świadek” poprzez
przecięcie powłoki. Próbka referencyjna wykonywana jest na identycznym podłożu i w identycznych warunkach
jak właściwe uszczelnienie. Należy ją przechowywać w wykopie,
− Zgodnie z wymaganiami normy DIN 18195 wyniki kontroli poprawności wykonania izolacji wodochronnej
powinny być dokumentowane.
Hydroizolacja pod ścianam i
Hydroizolacja pozioma pod ścianami fundamentowymi powinna być wykonana po związaniu ław/płyty
fundamentowej a przed postawieniem ścian fundamentowych. Izolacje poziomą zaleca się wykonać z elastycznego
szlamu uszczelniającego, np.. Izolację poziomą należy wyprowadzić co najmniej 10 cm poza lico ścian piwnicznych
(zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej) oraz na odsadzkę fundamentową i jej czoło również na co
najmniej 10 cm. Aplikacja wykonywana jest w dwóch procesach roboczych, a całkowite zużycie wynosi ok. 2,5
kg/m2 (należy zapoznać się z karta techniczna stosowanego szlamu)
Uszczelnianie dylatacji
Szczeliny dylatacyjne należy uszczelniać stosując systemowe taśmy wraz z kształtkami (należy zapoznać się z
kartami technicznymi stosowanych taśm) wklejane na i później łączone z izolacją powierzchniową.
Uszczelnianie przerw roboczych w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego
Konstrukcja z betonu wodonieprzepuszczalnego musi być odpowiednio zaprojektowana. Uszczelnienie przerw
roboczych wykonuje się za pomocą, nakładanego pasem o szerokości ok. 50 cm w dwóch przejściach z wkładką o
szerokości 30 cm. Podłoże zagruntować preparatem, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:10 (objętościowo – 1 część
na 10 części czystej wody). Dla przypadku obciążenia wilgocią alternatywnie można zastosować wkładkę. Grubość
wyschnie tej warstwy powinna wynosić 4 mm. Uszczelnienie styku ściana-płyta następuje poprzez nałożenie pasa
masy, przy czym szerokość pasa hydroizolacji zarówno na płycie (odsadzka, czoło) jak i ścianie nie powinna być
mniejsza niż 15 cm.
Uszczelnianie przejść rurowych
Zgodnie z normą DIN 18195-4, uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wilgocią powinno być
wykonywane w postaci wyoblenia lub w połączeniu z systemem izolacyjnym przejść rurowych. Przy obciążeniu
wodą niewywierającą ciśnienia powłokę z masy wraz z zatopioną należy nałożyć na kołnierz konstrukcji rurowej. W
przypadku obciążenia wodą zalecamy wbudowanie lub stosowanie kołnierzy uszczelniających z manszetą
uszczelniającą (mocowana fabrycznie do kołnierza stałego), którą należy wtopić. Uszczelnienie przeciwko wodzie
gruntowej należy wykonywać wyłącznie za pomocą kołnierzy zaciskowych.
Połączenia z izolacją poziomą oraz izolacją cokołu, fasety
Strefę cokołową należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem wody rozbryzgowej poprzez wykonanie hydroizolacji z
elastycznego szlamu. Połączenie należy wykonać na zakład ok. 20 cm (najpierw należy wykonać izolację ze szlamu,
po jego związaniu nałożyć. Unika się w ten sposób wnikania wilgoci w konstrukcję i w konsekwencji szkód
mrozowych. Hydroizolacja z masy nie może wychodzić powyżej poziomu terenu. Przy uszczelnianiu styku ściana
fundamentowa-płyta (zwłaszcza z betonu wodonieprzepuszczalnego) należy szczególnie zwrócić uwagę na staranne
przygotowanie podłoża w tym obszarze. Hydroizolacja musi być wykonana na płycie przynajmniej na 10 cm poza
lico ściany, dla płyty z betonu wodonieprzepuszczalnego przynajmniej na 15 cm. Folia umożliwia wykonanie
bezszwowego połączenia izolacji różnych płaszczyzn (np. izolacji poziomej z izolacją pionową) poprzez wykonanie
fasety. Izolacja ścian powinna zachodzić na ławę/płytę fundamentową pasem o szerokości przynajmniej 10 cm od
lica ściany. Do wykonania wyobleń (faset) na styku ściana/płyta lub ława można zastosować nakładany za pomocą
specjalnej, wyoblonej kielni. Promień fasety powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Po przeschnięciu szpachlowania
drapanego, należy wykonać właściwą warstwę. W przypadku bardzo wilgotnego podłoża (naporu wilgoci od strony
podłoża) do wykonania fasety zaleca się stosować zaprawę uszczelniającą. Uwaga: jeżeli wcześniej wykonano
fasetę z zaprawy cementowej musi ona być stabilna i związana z podłożem. Do ochrony faset najlepiej zalecamy
stosowanie prefabrykowanych wyobleń, przyklejanych
Pielęgnacja
Czas wyschnięcia powłoki przy +20°C i 70% wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 3 dni. W tym czasie
powłoka hydroizolacyjna powinna być chroniona przed przemarznięciem, zalaniem wodą i uszkodzeniem
mechanicznym. Wysokie temperatury skracają, niskie wydłuzają czas wyschnięcia powłoki.
5.5.
Wykonanie izolacji grunt SBS
Roztwór należy nanosić na czyste podłoże za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla, wałka. Produkt można nanosić
metodą natrysku dynamicznego, stosując do tego specjalistyczny sprzęt.
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Nie ma przeciwwskazań do używania styropianu na wyschniętą powłokę po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika
(ok. 48 h). Roztworu nie należy stosować na podłożach mokrych lub smołowych. Maksymalna wilgotność betonu nie
powinna przekraczać 9% (tzw. stan powietrzno-suchy)
5.6.
Wykonanie izolacji masą gruntującą, asfaltowo-kauczukową
Przygotowanie podłoża
− Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie może być zmrozone,
oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody.
− Usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować,
powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową.
Aplikacja
− Stosować na zimno. W czasie chłodów, dla łatwiejszego prowadzenia prac zaleca się wstawić opakowanie z
produktem do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed użyciem wymieszać.
− Pierwszą warstwę Abizolu R nakładać poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem. W przypadku
wykonywania samodzielnej powłoki hydroizolacyjnej nakładać 2-3 warstwy Abizolu R, każdą warstwę po
wyschnięciu poprzedniej, przy użyciu szczotki dekarskiej, pędzla lub metodą natrysku.
Ograniczenia stosowania
− Nie stosować wewnątrz pomieszczeń.
− Zawiera rozpuszczalnik organiczny –nie stosować w kontakcie ze styropianem.
− Nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych.
− Nie podgrzewać na wolnym ogniu.
− Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną producenta i wykonać próbę.
6. Kontrola jakości robót
6.1.
Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna". Bieżąca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
− dostaw materiałów,
− badanie podłoży i podkładów,
− przygotowania podłoża,
− prawidłowości wykonania robót,
− wykonania izolacji poziomej, −
wykonania izolacji pionowej,
6.2.
Wymagania szczegółowe
− Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
− Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie
mogą być dopuszczone do stosowania.
− Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku
zastrzezeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm.
− Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
− Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
7.1.
Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji. Podstawą dokonywania obmiarów,
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robót.
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7.2.
Jednostki obmiarowe
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna”.
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę
do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
− dokumentacja techniczna,
− dziennik budowy,
− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, − protokoły
odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. Roboty podlegają
zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna".
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują:
− dostawę materiałów,
− przygotowanie i oczyszczenie podłoży,
− zabezpieczenie obszaru robót,
− wykonanie izolacji wraz z ochroną,
− prace porządkowe,
− badania na budowie i laboratoryjne.
10. Przepisy i dokumenty związane
− PN-B-10260Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
− PN-B-24000Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
− PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
− PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
− PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
− PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
− PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
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M.15.03.00. NAWIERZCHNIE
M.15.03.02. Nawierzchnia chodnika - żywica
1.

Wstęp

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na
remont mostu w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z materiałów
nawierzchniowych na bazie Zywic epoksydowych i poliuretanu wykonywanych na powierzchniach betonowych bez
zastosowania izolacji. Zakres Robót obejmuje wykonanie nawierzchni na betonowych zabudowach chodnikowych i
górnych powierzchniach gzymsów obiektów inżynierskich wg podanego spisu obiektów inżynierskich. Grubość
warstwy nawierzchni powinna wynosić nie mniej niż 5 mm wg Dokumentacji Projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi w
OSTWiORB „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania podano w STWiORB część A „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość
wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB , normami oraz poleceniami
Inżyniera.
2.
Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”
pkt 2.
2.1. Nawierzchnia
Materiał nawierzchniowy powinien być chemoutwardzalny na bazie Zywicy epoksydowej i poliuretanu. Musi nadawać
się do układania na powierzchniach z betonu. Materiał ten po utwardzeniu winien posiadać następujące cechy:
gęstość około l,2kg/dm3,
graniczna odkształcalność powodująca pękanie ponad 25%,
naprężenie rozciągające - ponad 6MPa,
ścieralność badana na tarczy Bōhmego ≤2,5 mm,
wskaźnik ograniczenia chłonności wody ≥90%,
mieć odporność na wpływy atmosferyczne (deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV),
odporność na działanie środków odladzających,
właściwości elastyczne w temperaturze od -20 do + 60 °C.
przyczepność do podłoża betonowego: wartość średnia ≥2,0MPa, wartość pojedynczego wyniku ≥l,5 MPa. Jako
wypełniacz należy stosować suchy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1+0,3 mm do warstwy szpachli i 0,4+0,7
mm do warstwy nawierzchni.
Grubość warstwy nawierzchni powinna wynosić nie mniej niż 5,0 mm.
Dobór materiału nawierzchniowego podlega uzgodnieniu z Inżynierem. Stosować można tylko taki materiał, dla którego
Wykonawca przedstawi aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDM, atest producenta oraz Karty Techniczne
stosowanych materiałów.
3.
Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne” pkt 3.
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać warunkom określonym w instrukcji wykonania nawierzchni opracowanej przez
producenta. Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
4.

Transport
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne” pkt 4.
Transport materiałów chemicznych w szczelnych, oryginalnych opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

5.
Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podłoża
Powłoki izolacyjno-nawierzchniowe układa się na podłożu betonowym pozbawionym mleczka cementowego, luźnych
nie związanych składników, odpowiednio wytrzymałym, suchym, czystym, równym i gładkim. Usuwanie mleczka
cementowego z powierzchni betonu należy wykonać przez śrutowanie, hydropiaskowanie lub piaskowanie.
Oczyszczoną powierzchnię odpyla się odkurzaczem przemysłowym lub sprężonym powietrzem. Kryteria oceny jakości
podłoża betonowego są następujące :
− wytrzymałość na ściskanie równa co najmniej wytrzymałości gwarantowanej betonu 30 MPa / dla konstrukcji
nowych/ lub 25 MPa / dla konstrukcji odbudowywanych /,
−
wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 nie mniej niż 2,0 MPa,
− podłoże suche - beton w stanie powietrzno suchym, bez śladów wilgoci i zaciemnień, o wilgotności < 4 %, (chyba Ze
w systemie są materiały gruntujące na wilgotny lub świeży beton),
− podłoże czyste - powierzchnia wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń w ocenie
wizualnej,
−
podłoże gładkie - lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie przekraczają ± 1,0 mm, −
szorstkość podłoża badana wypełnienia piaskiem nie powinna przekraczać 1,0 mm.
Nierówności podłoża przekraczające podane wartości dopuszczalne należy naprawiać zaprawami PC lub PCC. Rysy
występujące w podłożu należy iniektować. Podłoże po przygotowaniu podlega odbiorowi Inżyniera z wpisem do
dziennika budowy. W pierwszym etapie podłoże należy zagruntować środkami firmowymi na bazie Zywic. Lepszą
metodą jest szpachlowanie podłoża Zywicą gruntującą z dodatkiem kruszywa kwarcowego 0,1 do 0,3 mm.
5.2. Przygotowanie materiału nawierzchniowego do układania
Krótko przed rozpoczęciem prac należy wymieszać, za pomocą mieszadła z napędem elektrycznym, składniki materiału
nawierzchniowego. WaZne jest ścisłe przestrzeganie proporcji składników oraz czasu przydatności do stosowania. W
przypadku Zywic, do których dodaje się utwardzacze reakcja wiązania rozpoczyna się natychmiast po wymieszaniu. W
celu zwiększenia odporności na ścieranie nawierzchni oraz nadania jej właściwości antypoślizgowych do wykonania
powłok używane są piaski kwarcowe (wymagania jak dla klasy 6-tej wg BN80/6811-01). Piasek dozuje się porcjami
podczas procesu mieszania lub posypuje ułożoną warstwę do jej wysycenia.
5.3. Wykonanie izolacjo-nawierzchni
Roboty związane z wykonaniem izolacjo- nawierzchni powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy lub pod
nadzorem przedstawiciela producenta. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez
wytwórcę materiałów, zawartych w Kartach Technicznych. Ma to decydujący wpływ na trwałość wykonanych powłok, a
także na odporność korozyjną obiektu.
Izolacjo- nawierzchnie z materiałów chemoutwardzalnych wykonywane są zwykle z trzech warstw :
warstwy gruntującej - nanoszonej pędzlem lub wałkiem malarskim lub warstwy szpachli nanoszonej pacą
stalową wcierając w podłoże
warstwy podstawowej - nanoszonej wałkiem malarskim, szpachlą zębatą lub gumową gracą (warstwę nanosi się
jednorazowo w wyspecyfikowanej w projekcie grubości)
warstwy zamykającej - nanoszonej pędzlem lub wałkiem malarskim (warstwa zamykająca może być
jednocześnie warstwą barwną).
Zużycie Zywicy do warstwy szpachli ok. 0,60 kg/m2 i kruszywa o uziarnieniu 0,1 do 0,3 mm, 0,60 do 1,20 kg/m2.
Zużycie Zywicy do warstw nawierzchniowych powinno wynosić minimum 0,80 kg/m2/mm, tak aby nie dopuścić do
wykonywania warstwy z samego kruszywa. Dopuszczenie izolacjo - nawierzchni do ruchu może nastąpić po
całkowitym utwardzeniu.
5.4 Warunki atmosferyczne wykonywania robót
Prace związane z wykonywaniem izolacjo- nawierzchni należy wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych,
przy dobrej i suchej pogodzie w temperaturach powyżej 10°C do 30°C. Wilgotność względna powietrza nie powinna
przekraczać 75%.Podłoże na którym jest układana izolacjo -nawierzchnia powinno mieć temperaturę o 3°C wyższą od
temperatury punktu rosy w danej temperaturze otoczenia. To zapobiega skraplaniu się pary wodnej na powierzchniach.
Nie należy prowadzić prac w czasie silnego wiatru, opadów deszczu, bezpośrednio przed opadami lub przed okresem
spadku temperatury poniżej minimalnej sieciowania Zywic. W przypadku konieczności wykonywania robót w
niesprzyjających warunkach pogodowych, należy je wykonywać pod namiotami klimatyzowanymi w całym okresie
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układania Zywic i ich dojrzewania. Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań producenta odnośnie temperatury
powietrza, podłoża oraz wilgotności powietrza i podłoża w czasie prowadzonych robót.
5.5 Warunki BHP
Podczas pracy należy stosować się do przepisów i wskazówek podawanych przez producenta. Nie wolno zbliZać się z
otwartym ogniem ani prowadzić robót spawalniczych.
UWAGA: Stosowane do wykonywania izolacjo- nawierzchni Zywice chemoutwardzalne zawierają często substancje
lotne nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem mogą gromadzić się w stęZeniach
powodujących zatrucie pracowników.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt 6.
Można stosować tylko materiał na który uzyskano Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDM oraz atest wytwórcy.
Kontrolę jakości robót przeprowadza się na wszystkich etapach wykonawstwa i obejmuje ona:
−
kontrolę jakości materiałów,
−
kontrolę wykonywania robót i zużycia materiałów,
− badania wykonanej izolacjo - nawierzchni i zgodności wykonanej powłoki z wymaganiami projektu, kartami
technicznymi i specyfikacją techniczną.
6.1. Kontrola jakości materiałów
Przed zastosowaniem materiałów sprawdzeniu podlega:
−
zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem ( numer produktu),
−
stan opakowań materiałów,
−
warunki przechowywania materiałów,
−
data produkcji i data przydatności do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemników ocenia się wygląd materiałów. Na Żądanie inwestora wykonawca powinien
przedstawić aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta.
6.2. Kontrola wykonywania robót i zużycia materiałów
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dzienne protokóły, w których podaje się informacje o warunkach
atmosferycznych zgodnie z pkt 5.4 STWiORB, stanie używanych materiałów zgodnie z pkt 6.1 STWiORB , parametrach
technologicznych wbudowywanych materiałów oraz ich ilości.
Kontrola wykonania robót obejmuje :
− badanie przygotowania podłoża zgodnie z pkt 5.1 STWiORB , potwierdzone wpisem do dziennika budowy, −
kontrolę wykonania warstwy gruntującej na bazie Zywic.
Prawidłowo zagruntowana powierzchnia powinna być sucha i lekko błyszcząca. Posypka piaskowa powinna być mocno
przyklejona do Zywicy i częściowo w nią wtopiona.
Kontrola grubości układanej powłoki gruntującej powinna być prowadzona na bieżąco przez sprawdzenie ilości
zużytych materiałów i kontrolę wykonania izolacjo- nawierzchni ( warstwy podstawowej i zamykającej ).
Podczas wykonywania warstw należy sprawdzić zachowanie proporcji mieszania składników, zachowanie czasu
mieszania, odstępów czasowych pomiędzy układaniem kolejnych warstw, sposób wykonania i grubość nakładanej
izolacjo- nawierzchni (przez kontrolę zużycia materiału w kg/m2) i wygląd zewnętrzny powierzchni powłoki (jednorodny
bez spłynięć i sfałdowań o jednolitej barwie z równomiernie rozłożoną mocno wklejoną posypką uszorstniającą).
6.3. Badania wykonanej izolacjo- nawierzchni i zgodności powłoki z wymaganiami
Badania kontrolne obejmują cały proces zabezpieczenia powierzchni od robót przygotowawczych przez etapy realizacji
robót, aZ do badań kontrolnych. Po wykonaniu nawierzchni ocenie podlega :
− wygląd zabezpieczenia ( bez pęcherzy, zarysowań, powierzchni otwartej lub uszkodzonej warstwie zamykającej, bez
smug, szwów roboczych i sfałdowań, posypka powinna być równomierna, mocno przyklejona do podłoża, barwa
jednolita zgodna z wyspecyfikowaną),
−
równość nawierzchni ( mierzona łatą długości 2,0m, dopuszczamy prześwit pod łatą 1,0 mm),
−
grubość nawierzchni (tolerancja w stosunku do projektu -0,5 mm, +1,0 mm),
−
przyczepność systemu do podłoża ( mierzona metodą niszczącą "pull-off"; wartość średnia ≥2,0 MPa a
wartość pojedynczego odczytu ≥1,5 MPa )
Badanie przyczepności do podłoża powinno być wykonane w dwóch połach losowo wybranych przez nadzór dla
powierzchni < 1000m2. Na każdym polu należy wykonać badania w pięciu punktach pomiarowych. Na obiektach
większych należy dodać jedno pole pomiarowe na każde 1000 m2 powierzchni. Badanie wykonuje się metodą odrywową
metalowych krąZków o średnicy 50 mm naklejonych na powierzchni, mierząc siłę zrywającą i wartość przyczepności
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specjalnym aparatem. Po naklejeniu krąZka powłokę nacina się na całej grubości do podłoża na gł. 1,0 do 3,0 mm, koronką
o średnicy równej średnicy krąZka. Średnia wartość przyczepności nie powinna być mniejsza od wyspecyfikowanej.
Protokół z badań jest załącznikiem do materiałów odbiorowych. Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy
użyciu tych samych materiałów, zachowując wymagania techniczne odnośnie ich stosowania.
7.
Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej izolacjo- nawierzchni o spoiwie epoksydowopoliuretanowym na betonowych zabudowach chodnikowych obiektów.
8.
Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt 8.
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i kontroli należy sporządzić protokoły odbioru Robót końcowych. Jeżeli
wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane Roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli
choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane Roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami
STWiORB . W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności z STWiORB i przedstawić
je do ponownego odbioru.
9.
Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płatności podlega powierzchnia (m2) wykonanej i odebranej izolacjo-nawierzchni o grubości zgodnej z projektem.
−
−
−
−
−

9.1. Cena jednostkowa Cena jednostkowa uwzględnia:
zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów,
dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów,
przygotowanie podłoża,
wypełnienie szczelin kitem elastycznym,
ułożenie nawierzchni i jej pielęgnacja, −
oczyszczenie stanowiska pracy, −
wykonanie badań i pomiarów.

10.
Przepisy związane
Katalog Detali Mostowych - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002 r.
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M.19.00.00. ELEMENTY WYPOSAZENIA
M.19.01.00. BALUSTRADY, BARIERKI
M.19.01.02. Balustrady
1.

Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na
remont mostu w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem stalowych
balustrad i ekranów przeciw-porażeniowych mocowanych do balustrad lub barier ochronnych na obiektach
inżynierskich.
1.4. Określenia podstawowe
Balustrada - urządzenie bezpieczeństwa ruchu pieszych umieszczane na obiekcie, stosowane w celu zabezpieczenia
przed upadkiem osób z wysokości, jeżeli odległość powierzchni , po której odbywa się ruch pieszych , obsługi lub
rowerów, od poziomu terenu lub dna cieku są większe niż 0,5 m .
Poręcz - element bezpieczeństwa umożliwiający oparcie dłoni pieszych, obsługi lub rowerzystów, mocowany na
balustradzie lub ścianie.
Ekran przeciwporażeniowy – osłona zabezpieczająca pieszych przed porażeniem prądem elektrycznym z sieci jezdnej.
Bariera ochronna – urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczane na obiekcie, stosowane w celu
zapobieżenia zjechaniu pojazdu z obiektu lub korony drogi lub na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku
ruchu.
Pozostałe określenia podstawowe zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5.
2.

Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 2.
2.2. Materiały do wykonania balustrad, ekranów przeciwporażeniowych
Należy stosować balustrady i ekrany mające świadectwo zgodności CE lub które są wykonane zgodnie na „Katalogiem
Detali Mostowych”- Biuro Projektowa-Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt-Warszawa” Sp. z o.o. Konstrukcje te
musza spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
Stal do wykonania poręczy – zgodnie z tabl.1 PN-82/S-10052. „Katalog Detali Mostowych „ podaje stal na balustrady –
St3S.
Jako zakotwień należy uZyć typowych marek stalowych zabetonowanych w konstrukcji kapy lub fundamentu pod
słupek bariery, zabezpieczonych antykorozyjnie jak elementy bariery lub kotew mechanicznych lub chemicznych
(wklejanych) np. typu „Hilti” lub innych dopuszczonych przez IBDiM.
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2.3. Ochrona antykorozyjna
Wszystkie stalowe elementy bariery (również łączniki) należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe, w taki sposób aby zapewnić trwałość powłoki długi (powyżej 15 lat). Warstwa powłoki cynkowej na
elementach powinna wynosić co najmniej 70µm, a na łącznikach 50µm.
Metalizację należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2000.
Uzupełnienie powłoka malarską zgodnie ze stopniem zagroZenia korozyjnego.
2.4. Składowanie materiałów
Poszczególne elementy powinny być pakowane w wiązki o wielkości zależnej od masy elementów. Drobne elementy
powinny być dostarczane w pojemnikach lub skrzyniach.
Na każdej wiązce elementów oraz pojemniku lub skrzyni należy umieścić przewieszkę zawierającą co najmniej
następujące dane:
– nazwę i adres producenta,
– nazwę wyrobu oraz oznaczenie wyrobu,
– datę produkcji,
– masę wiązki, pojemnika lub skrzyni,
– liczbę sztuk w przesyłce,
– informację, Ze wyrób posiada Aprobatę Techniczną IBDiM .
3.

Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania montażu
Do montażu balustrad należy zastosować sprzęt, którego użycie nie spowoduje uszkodzenia powłoki antykorozyjnej.
4.

Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 4.
4.2. Transport balustrad, ekranów
Transport konstrukcji może się odbywać dowolnymi środkami transportu. Elementy konstrukcji nie powinny wystawać
poza gabaryt środka transportu i powinny być zabezpieczone przed wypadnięciem. Elementy drobne przewozić należy w
opakowaniach , na paletach , w wiązkach lub opakowaniach specjalnych. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca
się przewozić w pojemnikach handlowych producenta.
Załadunek i rozładunek elementów bariery ochronnej powinien odbywać się za pomocą dźwigów lub ręcznie. W czasie
rozładunku i załadunku elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed wymieszaniem. W czasie transportu
elementy powinny być chronione przed zniszczeniem powłoki antykorozyjnej i uszkodzeniami mechanicznymi.
5.

Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 5. Balustrady i
ekrany należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.
5.2. Zakres wykonania robót
5.2.1.
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Przed wykonaniem właściwych robót należy zgodnie z Dokumentacją Projektową wykonać następujące roboty
przygotowawcze:
– wytyczyć trasę balustrad,
– ustalić lokalizację słupków,
– określić wysokość poręczy.
5.2.2.
Osadzanie słupków
Montaż rozpoczyna się od ustawienia kotew słupków równocześnie z montażem zbrojenia chodnika. Kotwy te muszą
być ustawiane w przewidzianych Dokumentacją Projektową rozstawach oraz na odpowiednich wysokościach z takim
wyliczeniem, aby górna krawędź poręczy była na wysokości zgodnej z projektem. Kotwy słupków należy montażowo
zamontować tak, aby nie uległy przemieszczeniu w czasie betonowania.
Po zabetonowaniu płyty należy przystąpić do montażu słupka, w taki sposób, aby jego podstawa była usytuowana w
poziomie. Poziom podstawy słupka należy ustalić za pomocą nakrętek umieszczonych na kotwach. W przypadku gdy
projekt przewiduje montaż balustrad przy pomocy kotew wierconych miejsca mocowania słupków wyznaczyć na
gotowej konstrukcji nośnej. Po wytyczeniu otworów mocujących wywiercić otwory pod kotwy zgodnie z projektem i
wytycznymi producenta kotew. Wyregulować i zamocować słupki konstrukcji. Następnie pod podstawą należy
wykonać podlewkę z zaprawy niskoskurczowej. Powierzchnię podlewki należy zabezpieczyć antykorozyjnie
materiałem zastosowanym do ochrony górnej powierzchni chodnika.
Dopuszczalne odchyłki osadzonych słupków wynoszą:
– odchylenie od pionu ± 1%,
– odchyłka w wysokości słupka ± 2cm,
– odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni ± 2cm,
– odchyłka w odległości między słupkami ± 11mm.
5.2.3.
Montaż ekranów
Sposób montażu ekranów zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżynierowi. Montaż w ramach
dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów w elementach konstrukcji, powinien doprowadzić do
zapewnienia równej i płynnej linii konstrukcji w planie i profilu.
Przy montażu niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć naruszających powłokę antykorozyjną
poszczególnych elementów. Wszystkie ewentualne uszkodzenia musza być naprawione zgodnie z wymaganiami
Inżyniera.
5.2.4.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementów stalowych zgodnie z wymogami normy
PN-EN ISO 1461:2000, zostanie wykonane w Wytwórni. Na placu budowy, przed przystąpieniem do spawania należy
usunąć powłokę cynku z obszaru spawania. Po zespawaniu wszystkich elementów należy w miejscu spawów uzupełnić
ubytki ochrony antykorozyjnej przez ręczne nałożenie kilku warstw farby cynkowej, aZ do uzyskania o 30µm więcej niż
grubość pierwotnej powłoki. Należy również uzupełnić ubytki powłoki cynkowej powstałe w czasie transportu i
montażu, zgodnie z zaleceniami Inżyniera.
6.

Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 6.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi atesty na zastosowane materiały.
W czasie wykonywania robót należy zbadać:
– zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość nad chodnikiem),
– zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z pkt. 2,
– poprawność ustawienia słupków, zgodnie z pkt. 5.2.2.,
– prawidłowość montażu elementów ekranów, zgodnie z pkt. 5.2.3., – prawidłowość ochrony antykorozyjnej.
Ocenę jakości należy przeprowadzić wg EN ISO 1461.
7.

Obmiar robót
7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1m (metr) lub 1Mg (tona) balustrady, balustrady z ekranem
8.

Odbiór robót
8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane 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.
9.

Podstawa płatności
9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostek obmiarowych - wymienionych w pkt. 7.2 obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– zakup elementów konstrukcji i dostarczenie materiałów pomocniczych,
– wykonanie i osadzenie kotew słupków stalowej,
– montaż stalowych elementów konstrukcji, w tym elementów ekranów, elementów dylatacyjnych,
– zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji,
– regulacja wysokości ,
– – wykonanie badań wg pkt. 6,
– – uporządkowanie terenu.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-82/S-10052
PN-EN ISO 1461:2000
PN-91/H-93419
PN-EN 10034:1998
PN-80/H-92200
PN-82/H-93215

Obiektu mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania.
Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco.
Dwuteowniki równoległościenne IPE. Tolerancja kształtu i wymiarów.
Blachy stalowe grube walcowane na gorąco. Wymiary.
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

10.2. Inne dokumenty
•
•
•

Katalog Detali Mostowych. Warszawa 2002. Biuro Projektowa-Badawcze Dróg i Mostów
„TransprojektWarszawa” Sp. z o.o..
„Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych”, GDDP, maj 1994.
Katalog urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydanie I. Warszawa, grudzień 1995 r. (PROFIL).
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M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.04. Schody skarpowe z balustradą
1.

Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na
remont mostu w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu schodów na skarpach przy obiektach
inżynierskich zgodnie z Dokumentacja Projektową.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OSTWiORB „Wymagania
ogólne”, pkt. 1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
2.

Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 2. Schody
należy wykonać wg Dokumentacji Projektowej.
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania schodów
2.2.1.

Schody prefabrykowane dla obsługi
2.2.1.1. Ława cementowo-piaskowo, Żwirowa

Materiały do wykonania ławy cementowo-piaskowo-Żwirowej:
– Żwir wg PN-B-11111,
– piasek wg PN-96/B-11113,
– cement klasy 32,5N wg PN-EN 197-1:2002.
2.2.1.2. Elementy prefabrykowane
Stopnie prefabrykowane
Stopnie prefabrykowane (dwóch rodzajów, w jednym zostaną wykonane gniazda do osadzenia słupków poręczy) należy
wykonać z betonu B30 spełniającego wymagania STWiORB M-13.01.05, zbrojonego stalą A-I wg PN89/H-84023/06.
Ciężar jednego stopnia wynosi ok. 195kg.
Tolerancje wykonania prefabrykatów:
– grubość: ±3mm,
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– szerokość: ±3mm, – długość: ±10mm.
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5mm.
Nasiąkliwość betonu, badana zgodnie z PN88/-B-06250, powinna być nie większa niż 5%.
Wodoszczelność betonu, badana zgodnie z PN-88/B-06250, powinna być co najmniej W6.
Mrozoodporność betonu , badana zgodnie z PN-88/B-06250, powinna wynosić co najmniej F100.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie powinna
przekraczać 3mm.
Każda partia elementów prefabrykowanych powinna mieć atest Wytwórcy, potwierdzający jakość produktu.
2.2.1.3. Podwalina schodów
Materiał na ławę z oporem – beton klasy B15 wg STWiORB M.13.02.01.
Na podsypkę należy stosować mieszankę cementowo-piaskową 1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PNEN-1971 i z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-79/B-06711.
2.2.1.4. Balustrada
Balustradę należy wykonać z rur: ∅57.0/5.0mm i ∅42.4/5.0mm, ze stali R35 wg PN-80/H-74219.
Wszystkie elementy balustrady zostaną zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe i uszczelnienie
farbami.
2.2.2. Schody monolityczne dla pieszych
Schody wykonywane są wg rysunków zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej i składają się z następujących
elementów:
– konstrukcji schodów (schody, belki, gzymsowe, spoczniki) z betonu
klasy B30 (C25/30), –
podbudowy schodów w postaci ławy z
betonu klasy B15 (C12/15),
– balustrady stalowej.
Projektuje się balustrady stalowe z następujących profili:
– słupek z płaskownika 100x12mm –
poręcz z rury ∅88,9/3,6
mm,
– przeciąg dolny z rury ∅60,3/3,6mm, –
szczelinki z płaskownika
40x8mm.
Balustrady wykonać ze stali o granicy plastyczności S355 wg PN-EN 10025-2, a dla rur R 35 wg PN-81/H-84023,
profile zamknięte okrągłe bez szwu wg PN-EN 10210-2:2000.
Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad wg STWiORB M.19.01.04..
Materiały wykończeniowe:
– materiał hydrofobowy do malowania powierzchni stykających się z
gruntem wg z STWiORB
M.15.01.01,
–
materiał do wypełnienia przerw dylatacyjnych na gorąco wg STWiORB,
–
materiał do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych wg STWiORB
Schody monolityczne wykonać zgodnie z zapisami wg specyfikacji M13.01.08 i M12.01.06
2.3. Umocnienie skarpy przy schodach prefabrykowanych
2.3.1. Płyty betonowe
Należy stosować dyble betonowe wykonane z betonu B30, o grubości 15cm. Dla zastosowanych dybli Wykonawca
powinien przedstawić Aprobatę Techniczną wydana przez IBDiM.
Beton do produkcji betonu przeznaczonego do produkcji dybli powinien spełniać właściwości podane w tablicy 1.
Tablica 1
L.p.
Metody badań
Właściwości
Jednostki
Wymagania
według
1 Klasa betonu
PN-88/B-06250
≥B25
2 Nasiąkliwość
%
PN-88/B-06250
≤5,0
3
4
5

Wodoprzepuszczalność
Mrozoodporność
Ścieralność na tarczy Boehmego
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W6
F100
≤3,5

PN-88/B-06250
PN-88/B-06250
PN-84/B-04111

MOSTOPROJEKT KATOWICE

STWiORB - Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na remont mostu
w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice

Gotowe dyble powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2 Tablica 2
L.p.
Właściwości
Jednostki
Wymagania
1

Wygląd
zewnętrzny

-

2

Wymiary:
tolerancje

mm

Powierzchnia czysta, gładka, bez pęknięć,
wgłębień, występów oraz raków i
chropowatości; dopuszcza się występowanie
pęcherzyków o głębokości ≤5,0 mm
Wymiary zgodne z Aprobatą Techniczną,
tolerancje wymiarowe: 1±4

Metody badań wg
Ocena wizualna, pomiar
głębokościomierzem

Pomiar taśmą stalową lub
innym przyrządem z
podziałką milimetrową

Na podsypkę piaskową pod dyble betonowe należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania PN-79/B06711,
Do mieszanki cementowo-piaskowej 1:4 dla wypełnienia szczelin między dyblami oraz między dyblami i obrzeZami
należy stosować cement klasy 32,5N spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002, piasek spełniający wymagania PN79/B-06711.
2.3.2.

ObrzeZe betonowe 8x30x100

ObrzeZa betonowe o wymiarach 8x30x100cm, gatunku 1-go powinny być wykonane z betonu klasy B30 i spełniać
warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Każda dostarczona partia obrzeZy betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta. Beton uZyty
do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością ≤ 5% oraz
mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą PN-88/B-06250.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeZy:
– na długości ± 8mm,
– na szerokości i wysokości ± 3mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeZy:
– wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm,
– szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroZy ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) - niedopuszczalne.
Materiały do wykonania zaprawy do uszczelniania spoin:
– cement klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1:2002,
– piasek wg PN-79/B-06711, –
woda wg PN-88/B-32250.
Podsypkę pod obrzeZa należy wykonać z piasku wg PN-96/B-1111.
3.

Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 3.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4.

Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 4.
Transport prefabrykowanych elementów po osiągnięciu przez beton 80% projektowej wytrzymałości, dowolnym
środkiem transportu zaakceptowanym przez Inżyniera, chroniąc przed uszkodzeniami.
Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty należy umieścić równomiernie na
całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Elementy muszą
być zapakowane przez producenta w folię i spięte taśmą stalową.
Prefabrykaty powinny być składowane na równym suchym podłożu, z użyciem podkładek i przekładek. Na
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca oznaczenie z danymi:
– nazwa wyrobu,
– nazwa lub znak firmowy producenta, – numer Aprobaty Technicznej IBDiM.
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Cement powinien być transportowany w workach samochodami krytymi, zgodnie z wymaganiami normy BN88/673108.
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami.
Materiały malarskie (wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady) 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 +5÷25°C. Ponadto materiały powinny być przechowywane wg określonych przez
Producenta okresach podanych w gwarancji i warunkach przechowywania.
5.

Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 5.
Schody należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową – „Katalogiem Szczegółów Mostowych”.
5.2. Wykonanie schodów prefabrykowanych
Wykonanie robót obejmuje:
5.2.1 Uformowanie koryta na ławę cementowo-piaskowo- Żwirową i umocnienie wokół schodów
Koryto należy formować ręcznie zgodnie z wymiarami wg Dokumentacji Projektowej. Następnie należy podłoże
zagęścić lekkim sprzętem do Is ≥1,0.
5.2.2 Ułożenie ławy cementowo-piaskowo, Żwirowej
Ławę należy układać na wyrównanym i zagęszczonym podłożu j.w. i zagęścić do Is ≥1,0. Grubość ławy po
zagęszczeniu powinna wynosić min. 10cm.
5.2.3 Wykonanie podwaliny pod stopnie
Ławę betonową należy układać w wykopie o wymiarach 60x50cm. Podłoże wykopu powinno być zagęszczone zgodnie
z STWiORB M-11.01.04..
Ławy betonowe wykonuje się w szalowaniu. Szalunki z desek grub. 25-32mm, powinny być wykonane pod ławę i opór.
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami STWiORB M.13.02.01..
Na wykonanej ławie betonowej należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową grub. 4cm i ustawić pierwszy stopień
prefabrykowany do wymaganych rzędnych wysokościowych.
Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieć wytrzymałość po 7 dniach nie mniejszą niż 10MPa, po 28 dniach nie
mniejszą niż 14MPa.
5.2.4 Wykonanie balustrady
Słupki balustrady należy osadzać w elementach prefabrykowanych, w odpowiednio wykonanych gniazdach (w
Wytwórni), za pomocą modyfikowanej niskoskurczowej zaprawy.
Wszystkie stalowe elementy balustrady należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, w taki sposób
aby zapewnić trwałość powłoki przez okres co najmniej 25 lat. Warstwa powłoki cynkowej na elementach powinna
wynosić co najmniej 70 µm.
Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementów stalowych zgodnie z wymogami normy
PN-EN ISO 1461:2000, zostanie wykonane w Wytwórni. Na placu budowy, przed przystąpieniem do spawania należy
usunąć szczotką metalową powłokę cynku z obszaru spawania. Po zespawaniu wszystkich elementów należy w miejscu
spawów uzupełnić ubytki ochrony antykorozyjnej przez ręczne nałożenie kilku warstw farby cynkowej, aZ do uzyskania
o 30µm więcej niż grubość pierwotnej powłoki. Należy również uzupełnić ubytki powłoki cynkowej powstałe w czasie
transportu i montażu, zgodnie z zaleceniami Inżyniera. Elementy balustrady będą dodatkowo malowane zestawem
malarskim przeznaczonym na powierzchnie ocynkowane. Należy stosować powłokę malarską o piętnastoletniej
trwałości przy eksploatowaniu jej w warunkach korozyjnych określanych jako wyższe od umiarkowanego (stopień U wg
PN-71/H-04651) i niższe od ciężkiego (stopień C wg PN-71/H-04651) i dopuszczoną do stosowania na powierzchniach
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naraZonych na okresowy wpływ soli zimowego utrzymania dróg oraz uszkodzenia mechaniczne w wyjątkowo
uciąZliwym środowisku (W wg PN-71/H-04651). Całkowita grubość powłoki w stanie suchym powinna wynosić co
najmniej 160µm. Należy stosować dwuskładnikowy system: jako podkładową należy stosować farbę epoksydową,
tworzącą w stanie suchym powłokę o grubości 100 µm. Jako nawierzchniową należy stosować farbę poliuretanową,
tworzącą w stanie suchym powłokę o grubości 60µm.
Powierzchnie ocynkowane należy przygotować do malowania, przez odtłuszczenie (wszelkie zanieczyszczenia stałe,
roztwory soli i zatłuszczenia należy usunąć np. wodą pod ciśnieniem, z dodatkiem detergentów). W wytwórni będzie
nałożona warstwa podkładowa. Na placu budowy należy uzupełnić natryskiem ubytki powłoki antykorozyjnej i nałożyć
warstwę nawierzchniową. Warstwę nawierzchniową należy nakładać na suchą powierzchnię, pozbawioną
zanieczyszczeń, wolną od tłuszczu i kurzu. Zaleca się stosowanie natrysku bezpowietrznego.
Należy ściśle przestrzegać warunków nakładania powłok antykorozyjnych określonych przez producenta farb.
5.3. Wykonanie schodów monolitycznych
W istniejącej skarpie nasypu należy wykonać koryto o odpowiedniej głębokości i szerokości nieznacznie większej od
szerokości schodów wraz z dwoma belkami gzymsowymi z wyrównaniem powierzchni.
Etapy wykonania schodów monolitycznych:
– ustawienie deskowania i ułożenie zbrojenia schodów z zachowaniem wymaganych otulin prętów,
– betonowanie konstrukcji schodów z osadzeniem w gzymsie marek do montażu słupków balustrady, –
pielęgnacja betonu schodów,
– zabezpieczenie antykorozyjne elementów betonowych stykających się z gruntem,
– wykonanie balustrad stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym i transportem na plac budowy,
– zmontowanie i połączenie balustrad stalowych, zamocowanie słupków w belkach gzymsowych przez spawanie
do marek, uzupełnienie uszkodzeń powłok antykorozyjnych przy transporcie i montażu, wykonanie docelowego
zabezpieczenia antykorozyjnego.
– obsypanie schodów gruntem z nasypu,
– wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych stykających się z powietrzem.
5.4. Umocnienie skarp dyblami przy schodach prefabrykowanych
Umocnienie skarp należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową przez uformowanie powierzchni skarp z
odpowiednim spadkiem (z ewentualnym dowozem gruntu spełniającym wymagania STWiORB M.11.01.04) i
wykonanie umocnienia z prefabrykatów na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości min.5cm wg materiały wg
pkt. 2.3.1, w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. Podsypkę należy zwilżyć wodą, wyprofilować i zagęścić
do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,0. Następnie należy ułoZyć elementy prefabrykowane z zachowaniem
projektowanych podłużnych i poprzecznych pochyleń. Powierzchnia umocnienia powinna być równa i bez pofałdowań.
W wykonanym umocnieniu nie mogą występować elementy popękane.
Spoiny między prefabrykatami należy wypełnić mieszanką cementowo-piaskową 1:2 spełniającą wymagania pkt.
2.3.1. do pełnej wysokości spoiny. Przed wypełnieniem spoin prefabrykaty należy zwilżyć wodą. Szerokość spoin
powinna wynosić 2÷3mm. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka. Do
zagęszczania umocnienia nie wolno używać walca. W kilka godzin po wypełnieniu spoin należy pokryć wykonane
umocnienie warstwą piasku, polać wodą i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. ObrzeZa o wymiarach
30x8x100cm należy ustawiać w uprzednio wykonanym korycie na podsypce (ławie) z piasku o grubości 5cm,
obsypując zewnętrzną ścianę obrzeZy gruntem i ubijając go. Szerokość spoin między obrzeZami nie powinna
przekraczać 1cm. Przed zalaniem spoin zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane
wodą.
6.

Kontrola jakości robót
6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 6.
6.2.

Kontrola wykonania robót

Kontrola wykonania schodów prefabrykowanych obejmuje:
a) sprawdzenie wykonania koryta
– wymiary koryta mogą różnić się od projektowanych nie więcej niż ± 1cm,
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–
–
–

–
–
–
–

–
–

–
–
–
–
–

–

stopień zagęszczenia dna koryta powinien być zgodny z STWiORB M.11.01.04.
b) sprawdzenie ławy cementowo-piaskowo-Żwirowej
grubość ławy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm
stopień zagęszczenia ławy, badany zgodnie z STWiORB M.11.01.04. powinien wynosić co najmniej 1,00
w normalnej skali Proctora.
c) sprawdzenie wykonania prefabrykatów
tolerancje wykonania prefabrykatów powinny być zgodne z pkt. 2.2.2..
d) sprawdzenie wykonania ławy
prawidłowość ustawienia szalunków pod ławy (wysokościowo i w planie),
wykonanie robót betonowych wg STWiORB M.13.02.01. pkt. 6.,
wymiary wykonanej ławy (pomiar w dwóch punktach): nie powinny się różnić od projektowanych o
więcej niż 1cm.
e) sprawdzenie ułożenia stopni
konstrukcja ułożonych schodów w planie nie powinna odbiegać od projektowanej linii o więcej niż 1%
rzędne wierzchu stopnie (mierzone dla 3 stopni w każdym biegu ) nie mogą różnić się od projektowanych
o więcej niż ±1cm.
f) sprawdzenie wykonania umocnienia z dybli
Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 1,0 określony zgodnie z STWiORB M.11.01.04.
pkt. 1.4.1. oraz PN-S-02205:19,
grubość podsypki należy wykonać z tolerancją ±1cm
dokładność wykończenia powierzchni umocnienia kontroluje się łatą 3 metrową; największe zagłębienie
pod taką łatą nie może przekraczać 1cm.
dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie może przekraczać 0,5%.
szerokość spoin pomiędzy elementami nie może przekraczać 3mm; spoiny powinny być wypełnione co
najmniej na 3/4 grubości elementów; sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie
materiału wypełniającego na długości ok. 10cm i zbadanie głębokości wypełnienia spoiny; w tych
samych miejscach należy zbadać szerokość spoiny.
g) sprawdzenie ułożenia obrzeZy betonowych
odchylenie linii obrzeZy w planie - max odchylenie może wynieść 1%,

odchylenie niwelety - max ± 1%,
równość górnej powierzchni obrzeZy - tolerancja prześwitu pod łatą 3-metrową ≤ 1cm,
dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (sprawdzenie co 2m).
h) sprawdzenie prostoliniowości balustrad i poręczy oraz jakości powłoki antykorozyjnej
–
poręcz powinna być prostoliniowa z dokładnością do 1%,
–
zabezpieczenie antykorozyjne poręczy należy kontrolować zgodnie PN-EN ISO
1461:2000. Kontrola wykonania schodów monolitycznych obejmuje:
a) sprawdzenie wykonania koryta
– wymiary koryta mogą różnić się od projektowanych nie więcej niż ±1cm
– stopień zagęszczenia dna koryta powinien być zgodny z STWiORB M.11.01.04.
b) sprawdzenie materiałów zgodnie z STWiORB M.12.01.02, M.13.00.00, M.19.01.04 i M.20.01.08.
c) sprawdzenie wymiarów geometrycznych schodów
– konstrukcja wykonanych schodów w planie nie powinna odbiegać od projektowanej linii o więcej niż 1%
– rzędne wierzchu stopni (mierzone dla 3 stopni w każdym biegu i spoczników ) nie mogą różnić się od
projektowanych o więcej niż ±1cm
d) sprawdzenie wykonania powłok antykorozyjnych powierzchni betonowych wg STWiORB M.20.01.08.
e) sprawdzenie prostoliniowości balustrad i jakości powłoki antykorozyjnej
– balustrada powinna być prostoliniowa z dokładnością do 1%,
– zabezpieczenie antykorozyjne poręczy należy kontrolować zgodnie PN-EN ISO 1461:2000.
–
–
–

7.

Obmiar robót
7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 7.
7.2.
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Jednostkami obmiaru dla schodów prefabrykowanych są:
– 1m (metr) schodów określonego typu o szerokości zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z balustradą i
zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni betonowych i stalowych. Długość schodów mierzy się po
skarpie nasypu od początku stopnia podwalinowego (zejścia ze schodów) do końca stopnia najwyZej
połoZonego,
– 1m2 (metr kwadratowy) umocnienia skarpy przy schodach.
Jednostkami obmiaru dla schodów monolitycznych są:
– 1m3 (metr sześcienny) betonu klasy wg Dokumentacji Projektowej potrzebnego do wykonania monolitycznych
stopnie schodów i wszystkich innych elementów schodów – wg zapisów specyfikacji M 13.01.08,
– 1t (tona) zbrojenia stalą gatunku wg Dokumentacji Projektowej monolitycznych elementów betonowych
schodów wg zapisów w specyfikacji M 12.01.06,
– 1t (tona) balustrady schodów skarpowych.
8.

Odbiór robót
8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8.
Roboty objęte niniejszą STWiORB podlegają odbiorowi, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów,
badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane 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.
9.

Podstawa płatności
9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1m (metra) wykonania schodów prefabrykowanych lub 1m3 (metra sześciennego) i 1t (tony) dla
schodów monolitycznych obejmuje:
– zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,
– przygotowanie robót,
– wykonanie koryta pod schody,
– dla schodów prefabrykowanych:
wykonanie ławy betonowej z oporem i ułożenie podsypki pod stopień podwalinowy,
ułożenie stopni,
– dla schodów monolitycznych:
ułożenie zbrojenia i zabetonowanie konstrukcji schodów,
pielęgnacja betonu schodów,
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych,
– oraz wspólnie:
montaż balustrad i poręczy wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
wykonanie badań,
uporządkowanie miejsca robót.
Koszt wykonania 1m2 (metra kwadratowego) umocnienia przy schodach prefabrykowanych obejmuje:
– prace pomiarowe i przygotowawcze,
– zakup i dostarczenie niezbędnych składników produkcji,
– uformowanie powierzchni skarpy pod umocnienie z prefabrykatów i wykonanie wykopu pod obrzeze, z
ewentualnym dowozem gruntu,
– rozścielenie i zagęszczenie podsypki pod umocnienie,
– wykonanie umocnienia z prefabrykatów z zagęszczeniem,
– ustawienie obrzeZy betonowych, obsypanie zewnętrznej ściany obrzeZa z jego ubiciem,
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–
–
–
–

wykonanie i pielęgnacja spoin,
pielęgnacja umocnienia,
uporządkowanie miejsca pracy,
przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów, – cena uwzględnia odpady i materiały pomocnicze.

10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-B-11111
PN-89/H-84023/06
PN-88/B-04481
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 206-1
PN-EN 10210-2:2000
PN-79/B-06711
PN-88/B-32250
BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/04

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i
mieszanka.
Badania próbek gruntu.
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego uZytku.
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Kształtowniki zamknięte okrągłe. Tolerancja kształtu i wymiarów.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Cement. Transport i przechowywanie.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych Wspólne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęZniki i obrzeZa chodnikowe.

Inne dokumenty
•

„Katalog szczegółów mostowych”.
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M.20.03.00. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE POW. BET.
M.20.03.01. Zabezpieczenie antykorozyjne pow. bet. powłoką malarską
1.

Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na
remont mostu w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Roboty, których dotyczy STWiORB, mają zastosowanie przy zabezpieczeniu antykorozyjnym odsłoniętych powierzchni
betonowych na obiektach inżynierskich.
Zabezpieczenie odkrytych powierzchni betonowych należy wykonać materiałami:
- zabudowy chodnikowe mostu, wiaduktów, ścian oporowych i schodów powłoką na bazie Zywic
epoksydowych na powierzchniach obciążonych ruchem, grubość powłoki min. 5mm,
(izolacjonawierzchnię należy układać na całej powierzchni płyty chodnikowej i na szer. 5cm
krawęZnika, przykrywając taśmy uszczelniające styki tych elementów, a także należy pokryć nią
płyty podstawy bariero-poręczy),
- boczne i dolne powierzchnie gzymsów na moście, wiaduktach i kładce - powłoką z podwyższoną
zdolnością pokrywania zarysowań (do 0,3mm),
- wszystkie pozostałe odkryte powierzchnie betonowe mostu, wiaduktów (spód płyty, podpory)
powłoką o minimalnej zdolności pokrywania zarysowań (do 0,1mm).
- wszystkie odkryte powierzchnie ścian oporowych - powłoką z podwyższoną zdolnością
pokrywania zarysowań (do 0,3mm).
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OSTWiORB „Wymagania
ogólne”.
Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio
przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
2.

Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 2.
2.2. Ogólne wymagania dla materiałów
Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadać Aprobatę Techniczną
wydana przez IBDiM. Przed przystąpieniem do użycia materiałów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla
każdej dostawy deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Aprobatą Techniczną. Wykonawca zobowiązany jest do
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sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania
materiałów.
Kolorystyka powłok musi być zgodna z Dokumentacją Projektową i uzgodniona z Inżynierem.
Przed zasadniczym malowaniem konstrukcji należy przeprowadzić próbne nałożenie farby na konstrukcję (w miejscu
mało widocznym) w celu sprawdzenia i dobrania odpowiedniego odcienia koloru zgodnego z wybraną kolorystyką
obiektu.
2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne górnej powierzchni zabudów chodnikowych (izolacjo nawierzchnia)
Do zabezpieczenia górnej powierzchni płyt chodnikowych i gzymsowych, górnej powierzchni należy stosować
chemoutwardzalny materiał o spoiwie epoksydowym lub epoksydowo-poliuretanowym. Powinien tworzyć ciągliwoelastyczną powłokę.
Wymagania dla powłoki:
Tablica 1
Właściwości
Przyczepność powłoki do podłoża betonowego:
wartość średnia
wartość pojedynczego wyniku

Jedn.

Wymagania

MPa
MPa

Przyczepność powłoki do podłoża stalowego
Wskaźnik ograniczenia chłonności wody

MPa
%

Stan powłoki po 150 cyklach zamrażania i
odmrażania w 2% roztworze soli (NaCl)
Przyczepność do podłoża betonowego po
badaniu mrozoodporności F150
Ścieralność badana na tarczy Bohmego

MPa

≥2,5 (2,0)
≥2,0 (1,5)
>4,0
≥90
Powłoka bez
zmian
≥2,0 (1,8)

Mm

≤2,0 (2,5)

Wskaźnik szorstkości

SRT

≥65

-

Metody badań wg
Procedura IBDiM PB-TM-X3

Procedura IBDiM PB-TM-X4
Procedura IBDiM PB-TM-X5
Procedura IBDiM PO-2
Procedura IBDiM PB-TM-X3
PN-84/B-04111
PN-EN 1436:2000

Liczby w nawiasach dotyczą nawierzchni o spoiwie epoksydowo-poliuretanowym.
Izolacjonawierzchnia powinna być barwiona w trwały sposób (Zywica podstawowa jest barwiona przez dodanie
odpowiedniego pigmentu. Kolor nawierzchni podlega akceptacji Inżyniera.
W celu zwiększenia odporności na ścieranie nawierzchni oraz nadania jej właściwości antypoślizgowych do wykonania
powłoki należy stosować odporne na ścieranie kruszywa, należące do systemu, jak piaski kwarcowe, grysy ze skał
łamanych (bazaltowe, granitowe itp.). Ilość i rodzaj stosowanego kruszywa powinna być określona przez producenta
systemu w zależności od grubości układanej nawierzchni. Maksymalna średnica ziaren kruszywa nie powinna
przekraczać ¼ grubości układanej warstwy. Kruszywa stosowane do uszorstnienia nawierzchni powinny być suche:
suszone ogniowo i dostarczane na budowę w szczelnych opakowaniach z folii. Piaski kwarcowe stosowane do
wykonywania nawierzchni powinny spełniać wymagania klasy 6 wg BN-80/6811-01. Wymagania dla innych kruszyw
zestawiono w tablicy 2.
Tablica 2
Właściwości

Jedn.

Wymagania

Zawartość nadziarna

% (m/m)

≤5

PN-EN 933-1:2000

Zawartość podziarna

% (m/m)

≤1

PN-EN 933-1:2000

Zawartość zanieczyszczeń obcych

% (m/m)

0,1

PN-B-06714.12:1976

Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej % (m/m)

≤2

PN-B-11112:1996

Ścieralność w bębnie Los Angeles

% (m/m)

≤25

PN-B-06714.42:1979

%

≤25

PN-B-06714.42:1979

Wskaźnik jednorodności

Metoda badań wg

2.4. Zabezpieczenie bocznych i dolnych powierzchni gzymsów
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Do zabezpieczenia bocznych i dolnych powierzchni gzymsów na wszystkich obiektach należy stosować powłoki z
podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań o grubości zgodnej z zaleceniem Producenta, wykonane
poliuretanami, dwukomponentowymi polimetakrylanami metylu (2-K PMMA) lub modyfikacjami Zywic
epoksydowych.
Wymagania dla powłoki:
- względny opór dyfuzji dla CO2 ≥ 50m równowaZnej warstwy powietrza, wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg PN-EN 1542:2000:
− wartość średnia ≥ 1,3MPa,
− wartość minimalna ≥ 0,8MPa
2.5. Zabezpieczenie pozostałych odkrytych powierzchni betonowych
Do zabezpieczenia pozostałych odkrytych powierzchni betonowych należy stosować powłoki bez zdolności pokrywania
zarysowań o grubości zalecanej przez Producenta systemu, wykonane dyspersjami polimerowym, kopolimerami,
poliuretanami, Zywicami akrylowymi lub wodnymi emulsjami Zywic epoksydowych.
Wymagania dla powłoki:
-

względny opór dyfuzji dla CO2 ≥ 50m równowaZnej warstwy powietrza,
względny opór dyfuzji dla pary wodnej wg PN-92/B-01815≤4 m równowaZnej warstwy powietrza, wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg PN-EN 1542:2000:
− wartość średnia ≥ 0,8MPa
− wartość minimalna ≥ 0,5MPa

3.

Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 3.
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót podlega akceptacji Inżyniera.
Poza tym Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny sprzęt do wykonywania robót, zgodnie z przyjętą
technologią i Kartami Technicznymi materiałów oraz konieczny, podstawowy sprzęt laboratoryjny do kontroli procesu
technologicznego i wykonanych prac. Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki
atmosferyczne, a podczas robót posiadać do dyspozycji:
- wilgotnościomierz,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego.
Wykonawca wykonujący zabezpieczenie powinien dysponować następującym sprzętem: sprężarka o wydajności 10 m3/h,
- aparat natryskowy z wymiennymi dyszami,
- szczotki stalowe ręczne i obrotowe,
- szlifierki lub wiertarki do napędu szczotek obrotowych, młotki, pędzle,
- naczynia i wiadra blaszane emaliowane.
4.

Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 4.
Materiały do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny być przewoZone w szczelnych pojemnikach, zgodnie z
zaleceniami producenta. Transport i składowanie materiałów na bazie Zywic epoksydowych powinny być zgodne z
ogólnymi przepisami dotyczącymi transportu materiałów toksycznych i łatwopalnych.
5.

Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 5.
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z zarządzeniem Nr11 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych i Autostrad z
dnia 19 września 2003r.
Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być wykonywane przez
pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie tych prac przez instytuty
branZowe lub zakłady naukowe w wyższych uczelniach.
5.1.1. Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy Wymagania w
stosunku do osób kierujących robotami:
– uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
zakresie budownictwa mostowego,
– znajomość zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych oraz
technologii stosowania materiałów, udokumentowane ukończeniem szkolenia w zakresie napraw
oraz doświadczenie w wykonywaniu prac tego typu,
Wymagania w stosunku do brygadzistów:
– znajomość technologii i umiejętność stosowania materiałów do napraw i ochrony
powierzchniowej betonu, ukończenia szkolenia w zakresie napraw oraz doświadczenie w
wykonywaniu prac tego typu.
Wymagania w stosunku do robotników:
– znajomość zasad i umiejętność stosowania materiałów do napraw i ochrony betonu, przeszkolenie
na stanowisku pracy.
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w stosunku do personelu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty przetargowej. śądanie dostarczenia wymienionych dokumentów przez Wykonawcę powinno być zawarte w
warunkach kontraktu.
5.2. Pole referencyjne
Przed przystąpieniem do prac zabezpieczających na obiekcie Wykonawca, w obecności przedstawiciela Inżynier
przygotuje pole referencyjne ochrony powierzchniowej.
Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:
– określenie wszystkich parametrów ochrony powierzchniowej betonu,
– ocenę przydatności proponowanych materiałów, technologii,
– ocenę efektów wykonania robót,
– ocenę zgodności koloru powłoki malarskiej z dokumentacją.
Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiegać uzgodnionymi w protokole ustaleń (przykład
protokółu w załączniku Nr1) materiałami i zgodnie z załoZoną technologią. W trakcie wykonywania pola
referencyjnego Wykonawca przeprowadza kontrolę wykonania robót, a Inżynier badania odbiorcze ochrony
powierzchniowej betonu.
Wielkość i umiejscowienie pól referencyjnych uzależnione są od zakresu robót i określane są przez Inżyniera. Wszystkie
uzgodnienia, wynikające z wykonania pola referencyjnego, powinny zostać zapisane w protokole wykonania i ochrony
powierzchniowej betonu (przykład protokołu w załączniku nr1), a wyniki badań załączone do dokumentacji budowy.
5.3. Wymagana dokumentacja robót
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Program Zapewnienia Jakości (PZJ). Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca i Inżynier dokonują ustaleń technologicznych, których zakres przedstawiony został
w załączniku Nr1. Podczas robót na bieżąco, na odpowiednich formularzach Wykonawca zobowiązany jest do
sporządzania dokumentacji wykonawczej według załączonych wzorów (przykłady protokołów w załączniku), w której
zamieszcza m.in.:
– dane o obiekcie,
– informacje o stosowanych materiałach i technologii prac,
– dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robót,
– informacje o ilości wykonanych prac i zużytych materiałów,
– wyniki wykonanych badań w ramach kontroli wykonywania i odbioru robót.
Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do rozliczenia robót. Dokumentację tę Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć jako element Dokumentacji Budowy.
5.4. Przygotowanie podłoża
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Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe przez usunięcie niezwiązanych części betonu i
szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję betonu, a także na trwałość połączenia nakładanych
materiałów z podłożem betonowym.
Z całej izolowanej powierzchni należy usunąć mleczko cementowe. Niezwiązane części betonu można odbić młotkami,
a całe powierzchnie oczyścić metodą strumieniowo-ścierną (np. piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie). Następnie
oczyszczona powierzchnię należy odpylić odkurzaczem przemysłowym lub przez zdmuchnięcie pyłu sprężonym
powietrzem. Miejsca zatłuszczone należy zmyć rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami. Zasadnicze roboty
przygotowawcze polegające na usunięciu wszystkich części luźnych należy dostosować do przewidywanych materiałów
naprawczych, zgodnie z wytycznymi stosowania.
Wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego pod
nawierzchnię na zabudowach chodnikowych powinna wynosić średnio nie mniej niż 2,0MPa
Wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego dla
pozostałych powierzchni betonowych powinna wynosić:
– wartość średnia ≥ 1,5MPa, –
wartość minimalna
1,0MPa.
Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 25m2 powierzchni
oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń 5 dla jednego obiektu.
Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania zgodnie z "Wytycznymi
stosowania" dla materiału powłoki, ale nie może być większa niż:
– 4 % dla materiałów stosowanych na suche podłoże,
– matowo-wilgotne podłoże dla materiałów stosowanych na mokre podłoże.
Temperatura podłoża betonowego i powietrza nie może być niższa niż +8ºC (temperatura podłoża musi być
wyższa o 3ºK od punktu rosy) i nie wyższa niż +25ºC, chyba Ze producent podaje inne wymagania. Tabelę
zależności temperatury punktu rosy, temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza zamieszczono w
Załączniku Nr 6.
Szorstkość przygotowanej powierzchni betonu określona metodą wypełnienia piaskiem nie powinna przekraczać 1,0mm.
Przebieg pomiaru szorstkości.
Na poziomą powierzchnię betonu należy wsypać odmierzony w menzurce piasek w ilości 25 lub 50cm3 (w zależności od
spodziewanej szorstkości) i rozprowadzić go drewnianym krąZkiem ruchami kolistymi do wyrównania z powierzchnią.
Należy dąZyć, aby wypełnienie piaskiem było maksymalnie zbliZone do kształtu koła. Następnie należy pomierzyć
średnicę koła w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, a z otrzymanych wyników obliczy wartość średnią.
Określenie szorstkości.
Parametrem charakteryzującym szorstkość powierzchni betonu jest wartość „S”, która jest uśrednioną głębokością
nierówności na jego powierzchni. Szorstkość należy określić ze wzoru:
S = 40 V/π d2 (mm),
3
gdzie: V – objętość piasku w (cm )
d – średnica koła w (cm).
Wartość „S” należy podawać z dokładnością do 0,1mm.
Podłoże powinno być czyste – powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam, olejów, smarów i innych
zanieczyszczeń; ocenę czystości podłoża wykonuje się wizualnie
Podłoże powinno być gładkie i równe – lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie powinny przekraczać
± 1mm. Szczeliny pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą o długości 4m ułożona na betonie nie powinny przekracza
3mm, pomiar równości podłoża wykonuje się mierząc cechowanym klinem prześwity pod aluminiową łatą o długości
4m ułożoną na badanej powierzchni. W przypadku wystąpienia drobnych nierówności (o głębokości do 5mm) podłoże
betonowe należy wyrównać zaprawą typu PCC lub PC kompatybilną do stosowanych materiałów. Rysy występujące w
podłożu powinny być zainiektowane. Nierówności podłoża przekraczające 5mm należy naprawić. Wystające fragmenty
należy odkuć lub zeszlifować, a zagłębienia wypełnić zaprawami typu PC lub PCC.
5.5. Nakładanie powłok
Roboty powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robót należy zawsze i bezwzględnie
przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez producenta materiału. Zalecenia te zawarte są w Kartach
Technicznych materiałów i opracowane przez jego producenta. Każdy z materiałów przeznaczony do zabezpieczenia
antykorozyjnego ma swoją specyfikę stosowania i dla każdego materiału można określić nieco inne wymagania
dotyczące warunków pogodowych, warunków przygotowania i wilgotności podłoża oraz warunków wykonywania
kolejnych warstw. Ścisłe przestrzeganie zaleceń technologicznych producenta materiału ma decydujący wpływ na
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trwałość wykonywanych powłok. Jeżeli producent nie podaje inaczej, przy nakładaniu powłok powinny być spełnione
następujące warunki:
– powłoki można nakładać co najmniej po 14 dniach dojrzewania betonu.
– do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych należy stosować mieszalnik
wolnoobrotowy.
– wykonanie powłok realizuje się technikami malarskimi.
– materiał do pokrycia chodników i górnych powierzchni gzymsów należy (jeśli tak wynika z zaleceń
Producenta) wymieszać z kruszywem (np. suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,4÷0,7mm w
proporcjach 1:1), a następnie powłokę należy posypać piaskiem w ilości 2,0 kg/m2,
– powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych wad,
– bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy chronić tę
powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem oraz spadkiem
temperatury powietrza poniżej 5ºC i przegrzaniem powyżej 25ºC (chyba, Ze “Wytyczne stosowania” materiału
mówią inaczej).
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń
pomocniczych niezbędnych do prowadzenia robót należy do Wykonawcy.
5.6. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska
Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych, oryginalnych
pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +5ºC i wyższych niż +25ºC.
Transport i składowanie materiałów na bazie Zywic syntetycznych powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla
materiałów toksycznych i łatwopalnych.
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może powodować skaZenia
środowiska.
Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po umyciu przyrządów roboczych nie wolno wylewać do kanalizacji.
Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i poddać utylizacji. Wykonawca
obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w przypadku materiałów
nanoszonych metodą natryskową.
5.7. Gwarancje powykonawcze
Okres objęty gwarancją na ochronę powierzchniową betonu wynosi 3 lata od daty dokonanego odbioru ostatecznego.
6.

Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 6.
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół wykonania ochrony powierzchniowej, w którym
podaje wszystkie niezbędne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie używanych materiałów, parametrach
technologicznych wbudowania materiałów, ilości zastosowanych materiałów oraz wyniki badań wykonanych powłok.
Wzór protokołów dla ustaleń technologicznych oraz dla robót dotyczących ochrony powierzchniowej betonu zostały
przedstawione w załączniku do niniejszej STWiORB.
6.2. Kontrola jakości materiałów
Badania przydatności materiałów polegają na:
– sprawdzeniu parametrów technicznych materiałów podstawowych z wymaganiami wg Kart
Technicznych
i pkt. 2,
– sprawdzeniu numeru opakowania, daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu
opakowań i warunków składowania materiałów,
– wykonaniu badań kontrolnych zgodnie z wymaganiami Polskich Norm lub Aprobat
Technicznych.
Wykonawca po otwarciu pojemnika z materiałem powinien dodatkowo ocenić jego wygląd.
Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania, odpowiada Wykonawca.
Z kontroli jakości materiałów powinien zostać sporządzony protokół. Wzór protokołu został zamieszczony w Załączniku
Nr 2A, 2B, 2C.
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6.3. Kontrola przygotowania podłoża
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża, które powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w pkt. 5.2.
Z przygotowania podłoża zostanie sporządzony protokół. Przykład protokołu został zamieszczony w Załączniku 3.
6.4. Kontrola wykonanych robót
Podczas przygotowywania materiałów do użycia należy sprawdzać zachowanie proporcji mieszania składników, i czasu
ich mieszania. Należy teZ kontrolować zachowanie czasu nakładania materiałów i odstępy czasowe pomiędzy
układaniem kolejnych warstw.
W trakcie przygotowywania materiałów oraz ich nakładania Wykonawca wypełni odpowiedni protokół. Wzór protokołu
został zamieszczony w Załączniku Nr 4A i 4B.
Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań (miejsca
wykonania oznaczenia i ich liczbę wskazuje Inżynier):
- przyczepności powłok do podłoża betonowego:
- metodą jakościową polegającą na ostukiwaniu stalowym młotkiem o masie 250 g w wybranych przez
Inżynierach miejscach. W przypadku złej przyczepności powłoki do podłoża przy ostukiwaniu występuje
specyficzny głuchy dźwięk.
- metodą ilościową polegającą na określeniu siły potrzebnej do oderwania naciętego wycinka powłoki od
podłoża za pomocą przyklejonego stempla metalowego o średnicy ∅50mm zgodnie z normą PN-EN
1542:2000. Należy wykonać 1 oznaczenie na 25m2, przy min. 5 oznaczeniach dla obiektu. Wartości
powinny spełniać wymagania dla powłoki podane w pkt. 2.
- grubości wykonanej powłoki. Sprawdzenie grubości powłok należy wykonywać metodami niszczącymi lub
nieniszczącymi wg norm przedmiotowych z dokładnością do 0,1mm wykonując 1 pomiar na 25m2
powłoki, lecz nie mniej niż 5 pomiarów na jednym obiekcie. Grubość powłok można mierzyć np. na
próbkach pobranych przy badaniach ich przyczepności do podłoża betonowego. Uzyskane wyniki należy
porównać do grubości minimalnej i maksymalnej określonej w Aprobacie Technicznej. Jeżeli jeden z
pomiarów jest mniejszy niż grubość minimalna lub większy niż grubość maksymalna, to należy wykonać
pomiar dodatkowy w odległości ok. 1m. Jeżeli ten drugi pomiar będzie mieścił się w określonych granicach
to należy uznać, Ze ogólna grubość powłoki spełnia wymagania. Grubość powłoki powinna być zgodna z
grubością projektowaną z dopuszczalnym odchyleniem ± 20%.
Z pomiarów kontrolnych Wykonawca sporządzi protokół. Wzór protokołu został przedstawiony w Załączniku 5A, 5B i
5C.
Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy użyciu tych samych materiałów, które były stosowane do
wykonania zabezpieczenia powierzchniowego, zachowując wymagania technologiczne odnośnie ich stosowania.
Na Żądanie Inżyniera kontrola może objąć również badania innych właściwości materiałów i powłok wg wymagań
aprobat technicznych.
7.

Obmiar robót
7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni betonowej podlegającej zabezpieczeniu odpowiednim
rodzajem powłoki antykorozyjnej.
8.

Odbiór robót
8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór robót jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane
zgodnie z wymaganiami STWiORB. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za

MOSTOPROJEKT KATOWICE

Strona 145

STWiORB - Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na remont mostu
w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice
niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z
STWiORB i przedstawić je do ponownego odbioru.
9.

Podstawa płatności
9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do
wykonania robót, - przygotowanie podłoża do nakładania powłoki,
- nałożenie powłoki,
- pielęgnację powłoki,
- wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych, niezbędnych do
wykonania robót,
- zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska,
- wykonanie badań,
- uporządkowanie miejsca robót.
10. Przepisy związanie
10.1. Normy
PN-92/B-01814

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Żelbetowe. Metoda
badania przyczepności powłok ochronnych.
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar
przyczepności przez odrywanie.
10.2. Inne dokumenty
•
•
•
•

„Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych”, IBDiM, śmigród, 1998.
„Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich, IBDiM, śmigród, 2002
(załącznik do Zarządzenia Nr11 GDDKiA z dnia 19 września 2003r).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
Aprobaty techniczne i instrukcje stosowania materiałów.
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WZORY PROTOKOŁÓW DLA ROBÓT DOTYCZĄCYCH OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ
BETONU

Załącznik Nr 1
Kontrakt nr

.................................................

Umowa nr ....................................................
PROTOKÓŁ WYKONANIA
OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ BETONU –
– USTALENIA TECHNOLOGICZNE
Obiekt: ......................................................................................................................................................................
Zleceniodawca: .........................................................................................................................................................
Projektant: .................................................................................................................................................................
Wykonawca: .............................................................................................................................................................
Laboratorium: ...........................................................................................................................................................
Osoby odpowiedzialne:
IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA
Inspektor nadzoru
Kierownik budowy

NUMER UPRAWNIEŃ

USTALENIA:
RODZAJ ROBÓT
Przygotowanie podłoża

ZAKRES ROBÓT

Zabezpieczenie powierzchniowe

PROJEKTOWANA TECHNOLOGIA
odkucia ręczne
odkucia mechaniczne
oczyszczenie podłoża:
−
piaskowanie
− hydropiaskowanie
− śrutowanie
− frezowanie
− inne: …………….
hydrofobizacja powłoka nie
pokr. zarysowań powłoka
elastyczna
wyprawa inne:
……………………………..

Inne roboty:
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH MATERIAŁÓW:
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RODZAJ
TECHNO-LOGII

PRODUCENT
MATERIAŁU

NAZWA
MATERIAŁU

NUMER
APROBATY

ZUśYCIE
JEDNO-STKOWE

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH:
WYMAGANIA
RODZAJ
TECHNOLOGII

temp.
powietrza

temp.
podłoża

temp.
Materiałów

wilgotność
powietrza

temp.
punktu
rosy

inne:
……..

WYKAZ WYMAGANYCH BADAŃ KONTROLNYCH:
RODZAJ
WYKONANEJ
ROBOTY
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WYKAZ MINIMALNEGO WYPOSAśENIA LABORATORYJNEGO NIEZBĘDNEGO PRZY
PROWADZONYCH PRACACH
RODZAJ SPRZĘTU
Termometr do pomiaru temperatury powietrza
Termometr do pomiaru temperatury podłoża
Termometr do pomiaru temperatury materiałów
Higrometr
Fenoloftaleina
Aparat „pull-off”
Inne:

ILOŚĆ SZTUK

WYKAZ ZAAKCEPTOWANEGO SPRZĘTU I NARZĘDZI:
RODZAJ SPRZĘTU

ILOŚĆ SZTUK

Załącznik Nr 2a
Kontrakt nr
.................................................
Nazwa kontraktu ........................................ Umowa nr ....................................................
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ….. DZIAŁKA Nr …..
PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI
MATERIAŁÓW DO OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ1)
Obiekt: ......................................................................................................................................................................
Element: ....................................................................................................................................................................
Zakres robót: ............................................................................... [m2] rysunek załącznik nr: ................................

1)
2)

– naleŜy wypełniać dla kaŜdej partii materiałów
– właściwą odpowiedź naleŜy zaznaczyć krzyŜykiem [ x ]
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Termin wykonania prac: ...........................................................................................................................................
Nazwa materiału (rodzaj)
Producent
Numer partii
Ilość materiałów z partii (ilość i pojemność opakowań)
Numer dostawy
Data przydatności do użycia (dz./m-c/r)
Nr Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej
Certyfikat lub deklaracja zgodności z PN lub AT (nr, z dnia,
wielkość dostawy objętej danym certyfikatem lub deklaracją)
Liczba składników / stosunek mieszania
Stan opakowania2):
− uszkodzone (szt.)
− nieuszkodzone (szt.)
Obecność koZucha2)
Osad2):
− łatwy do rozmieszania
− trudny do rozmieszania
− niemożliwy do rozmieszania
Konsystencja
Rozdział faz2)
Wtrącenia2)
Kolor2)

Inne
Uwagi
Miejscowość i data
………………………..

Wykonawca
………………………..

/

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]
[ ] tak
[ ] nie
[ ] tak
[ ] nie
[ ] zgodny z dokumentacją
[ ] niezgodny z
dokumentacją

Inspektor Nadzoru
………………………..

Załącznik Nr 2B
Kontrakt nr
.................................................
Nazwa kontraktu ........................................ Umowa nr ....................................................
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr …..
PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI
MATERIAŁU GRUNTUJĄCEGO1)

Obiekt:
Element:

......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Zakres robót: ............................................................................... [m2] rysunek załącznik nr: ................................
Termin wykonania prac: ...........................................................................................................................................

Nazwa materiału (rodzaj)
Producent
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Numer partii
Ilość materiałów z partii (ilość i pojemność
pojemników)
Numer dostawy
Data przydatności do użycia (dz./m-c/r)
Nr Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej
Certyfikat lub deklaracja zgodności z PN lub
AT (nr, z dnia, wielkość dostawy objętej danym
certyfikatem lub deklaracją)
Liczba składników / stosunek mieszania
Stan opakowania2)
−
−

[ ]

uszkodzone (szt.)
nieuszkodzone (szt.)

[ ]

Obecność koZucha2)
Osad2)

[ ] tak

[ ] nie

−

łatwy do rozmieszania

[ ]

−

trudny do rozmieszania

[ ]

−

niemożliwy do rozmieszania

[ ]

Konsystencja
Rozdział faz2)
Wtrącenia2)
Kolor2)

[ ] tak
[ ] tak

[ ] nie
[ ] nie

Inne
Uwagi
1)
2)

– należy wypełniać dla każdej partii materiałów
– właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyZykiem [ x ]

Miejscowość i data

Wykonawca

Inspektor Nadzoru

………………………..

………………………..

………………………..

Załącznik Nr 2C
Kontrakt nr
.................................................
Nazwa kontraktu ........................................ Umowa nr ....................................................
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr …..
PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI
MATERIAŁU DO IZOLACJONAWIERZCHNI3)

3)

– naleŜy wypełniać dla kaŜdej partii materiałów
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Obiekt:
Element:

......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Zakres robót: ............................................................................... [m45] rysunek załącznik nr: ................................
Termin wykonania prac: ...........................................................................................................................................

Nazwa materiału (rodzaj)
Producent
Numer partii
Ilość materiałów z partii (ilość i pojemność
pojemników)
Numer dostawy
Data przydatności do użycia (dz./m-c/r)
Nr Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej
Certyfikat lub deklaracja zgodności z PN lub
AT (nr, z dnia, wielkość dostawy objętej danym
certyfikatem lub deklaracją)
Liczba składników / stosunek mieszania
Stan opakowania2)
[ ]

− uszkodzone (szt.)
− nieuszkodzone (szt.)
Obecność koZucha2), 3)
Osad2)
− łatwy do rozmieszania
− trudny do rozmieszania
− niemożliwy do rozmieszania
Konsystencja
Rozdział faz2)
Wtrącenia2)

[ ]
[ ] tak

[ ] nie
[ ]
[ ]
[ ]

[
[
[
[

Kolor2)
Inne
Czy posypka spełnia wymagania normy2)
− piaski klasa 6 wg BN-80/6811-01
− inne kruszywa wg PN-96/B-11112
Uwagi

] tak
[ ] nie
] tak
[ ] nie
] zgodny z dokumentacją
] niezgodny z dokumentacją

Wyniki badań zawiera załącznik nr …..
[ ] tak
[ ] nie
[ ] tak
[ ] nie

Umowa nr ....................................................
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ….. DZIAŁKA Nr …..
4)
5)

– właściwą odpowiedź naleŜy zaznaczyć krzyŜykiem [ x ]
– nie dotyczy materiałów o spoiwie cementowo-polimerowym

Miejscowość i data

Wykonawca

………………………..

………………………..

Inspektor Nadzoru

………………………..

Załącznik Nr 3
Kontrakt nr ................................................. Nazwa
kontraktu ........................................
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PROTOKÓŁ KONTROLI
PRZYGOTOWANIA PODŁOśA BETONOWEGO
Obiekt:

......................................................................................................................................................................

Element:

....................................................................................................................................................................

Zakres robót: ............................................................................... [m2] rysunek załącznik nr: ................................
Termin wykonania prac: ...........................................................................................................................................

Sposób czyszczenia
Wytrzymałość na odrywanie1) (MPa)

Czystość podłoża1)
Gładkość podłoża1)
Szorstkość podłoża1) (mm)

Równość podłoża1)
Wilgotność podłoża1)
Data i godzina zakończenia prac
przygotowania podłoża
Inne (w zależności od rodzaju metody
zabezpieczenia powierzchniowego)
Uwagi
Jakość przygotowanego podłoża:

wyniki zawiera załącznik nr ………….
wartość średnia …………. wartość minimalna ……………
[ ] spełnia wymaganie
[ ] nie spełnia wymagania
[ ] spełnia wymaganie
[ ] nie spełnia wymagania
[ ] spełnia wymaganie
[ ] nie spełnia wymagania
wyniki zawiera załącznik nr ………….
wartość średnia …………. wartość maksymalna ……………
[ ] spełnia wymaganie
[ ] nie spełnia wymagania
[ ] spełnia wymaganie
[ ] nie spełnia wymagania
[ ] spełnia wymaganie
[ ] nie spełnia wymagania
Data
Godzina
……………..
……………..

[ ] spełnia wymagania
[ ] nie spełnia wymagań
(kwalifikuje się do poprawy)
1)
– właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyZykiem [ x ]

Miejscowość i data

Wykonawca

Inspektor Nadzoru

………………………..

………………………..

………………………..

Załącznik Nr 4A
Kontrakt nr
Umowa nr ....................................................
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr …..
OCHRONA POWIERZCHNIOWA BETONU

.................................................

Obiekt: ......................................................................................................................................................................
Element: ....................................................................................................................................................................
Zakres robót: ............................................................................................................................................................. Termin
wykonania prac: ...........................................................................................................................................
Rodzaj powłoki: ........................................................................................................................................................
PARAMETRY MATERIAŁÓW
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dane dla materiału
gruntującego

Parametry materiału
Nazwa materiału
Numer partii
Numer dostawy
Certyfikat lub deklaracja zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną
Data waZności
Stosunek mieszania
Czas mieszania
Temperatura materiału
Metoda nanoszenia
Liczba warstw
Grubość warstw
Przerwa technologiczna przed wykonaniem kolejnej
warstwy powłoki
Inne:

załącznik nr …….

Dane dla materiału

załącznik nr …….

DANE METEOROLOGICZNE
Data:
Pogodnie
Zachmurzenie
Deszcz
Temperatura powietrza
Wilgotność powietrza
Temperatura podłoża
Temperatura punktu rosy
Inne:

Godzina:

Godzina:

Godzina:

Załącznik Nr 4B
Kontrakt nr
.................................................
Nazwa kontraktu ........................................ Umowa nr ....................................................
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr …..
PROTOKÓŁ POMIARÓW WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH1)
Obiekt:

......................................................................................................................................................................

Element:

....................................................................................................................................................................

Zakres robót: ............................................................................... [m2] rysunek załącznik nr: ................................
Termin wykonania prac: ...........................................................................................................................................
Nr
działki
(m2)

Data i
godzina

1
1
załącznik
nr2) ….
2
załącznik
nr2) ….

2
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Silne Zachmurzenie
Opad
Wilgotność Temp.
Temp.
Temp.
promieatmosferyczny względna powietrza podłoża punktu
niowanie
[%]
rosy
[°C]
[°C]
słoneczne
[°C]
3
4
5
6
7
8
9
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3
załącznik
nr2) ….
4
załącznik
nr2) ….

Uwaga: Pomiary warunków klimatycznych należy przeprowadzać co 3-4 godziny i przy każdej odczuwalnej
zmianie pogody
1)
– protokół należy stosować do całości zabezpieczanej powierzchni
2)
– załącznik nr …… zawiera szkic działki

Miejscowość i data

Wykonawca

Inspektor Nadzoru

………………………..

………………………..

………………………..

Załącznik Nr 5A
Kontrakt nr
.................................................
Nazwa kontraktu ........................................ Umowa nr ....................................................
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ….. DZIAŁKA Nr …..
PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI
NAŁOśONYCH POWŁOK OCHRONNYCH6)

Obiekt:
Element:

......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Zakres robót: ............................................................................... [m7] rysunek załącznik nr: ................................
Termin wykonania prac: ...........................................................................................................................................

Materiał (nazwa, rodzaj, ze zdolnością
przenoszenia zarysowań lub bez)
Producent
Technika aplikacji
Czas aplikacji
Wygląd powłoki2)
− połysk
−

barwa

−

zmięknienie powłoki

6)
7)

[ ] jednolity
[ ] zgodny z dokumentacją
[ ] tak

[ ] niejednolity
[ ] niezgodny z dokumentacją
[ ] nie

– naleŜy wypełniać po kaŜdym skończonym fragmencie pracy
– właściwą odpowiedź naleŜy zaznaczyć krzyŜykiem [ x ]
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−

miejsca niepokryte

[ ] tak

[ ] nie

−

chropowatość

[ ] tak

[ ] nie

−

kratery

[ ] tak

[ ] nie

−

zacieki

[ ] tak

[ ] nie

−

marszczenie

[ ] tak

[ ] nie

−

pęcherze

[ ] tak

[ ] nie

−

rysy i pęknięcia

[ ] tak

[ ] nie

−

odspajanie

[ ] tak

[ ] nie

[ ] tak

[ ] nie

− wtrącone zanieczyszczenia
Grubość średnia2) (µm)

Przyczepność (MPa)

Uwagi
Jakość przygotowanego podłoża:
Miejscowość i data
………………………..

wyniki zawiera załącznik nr ………….
wartość średnia …………. wartość minimalna ……………
[ ] spełnia wymaganie
[ ] nie spełnia wymagania
wyniki zawiera załącznik nr ………….
wartość średnia …………. wartość minimalna ……………
[ ] spełnia wymaganie
[ ] nie spełnia wymagania
[ ] spełnia wymagania
[ ] nie spełnia wymagań (kwalifikuje się do poprawy)
Wykonawca
Inspektor Nadzoru
………………………..

………………………..

Załącznik Nr 5B
Kontrakt nr
.................................................
Nazwa kontraktu ........................................ Umowa nr ....................................................
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ….. PROTOKÓŁ
KONTROLI JAKOŚCI
WYKONANEJ IZOLACJONAWIERZCHNI
Obiekt:
Element:

......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Zakres robót: ............................................................................... [m2] rysunek załącznik nr: ................................
Termin wykonania prac: ...........................................................................................................................................

Nazwa materiału (rodzaj)
Producent
Przyczepność [MPa]

wyniki wg załącznika nr …..
wartość średnia …..
wartość minimalna …..
[ ] spełnia wymaganie
[ ] nie spełnia wymagania

Wygląd1)
−
−
−
−
−
−
−
−

smugi
widoczne szwy
przerwy robocze
rysy, pęknięcia
sfałdowania
pęcherze
spłynięcia
kolor
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[ ] tak
[ ] tak
[ ] tak
[ ] tak
[ ] tak
[ ] tak
[ ] tak
[ ] jednolity
[ ] zgodny z dokumentacją

[ ] nie
[ ] nie
[ ] nie
[ ] nie
[ ] nie
[ ] nie
[ ] nie
[ ] niejednolity
[ ] niezgodny z dokumentacją
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Posypka uszorstniająca1)
− rozłożenie
− wklejenie

[ ] równomierne
[ ] nierównomierne
[ ] mocne
[ ] słabe
poszczególne wyniki zawiera załącznik nr …..
Grubość średnia [mm]1)
[ ] spełnia wymaganie
[ ] nie spełnia wymagania
Jakość nałożonej powłoki
[ ] spełnia wymagania
[ ] nie spełnia wymagań
(kwalifikuje się do poprawek)
1)
– właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyZykiem [ x ]

Miejscowość i data

Wykonawca

Inspektor Nadzoru

………………………..

………………………..

………………………..

Załącznik Nr 5C
KONTROLA WYKONANIA PRAC (WYNIKI BADAŃ KONTROLNYCH)

Lp.

Sprawdzenie wyglądu
zewnętrznego

Wytrzymałość na
odrywanie

Pomiar grubości
powłoki

Inne
……………….
………………

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Załącznik Nr 6
TEMPERATURA PUNKTU ROSY
Temperatur
a powietrza
[°C]
4
6
8
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
36
38
40
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Temperatura punktu rosy w [°C] dla podłoża, w zależności od wilgotności względnej powietrza

45 %
-6,11
-4,49
-2,69
-1,26
+0,35
+2,20
+3,12
4,07
5,00
5,90
6,80
7,73
8,60
9,54
10,44
11,34
12,20
13,15
14,08
14,96
15,85
16,79
18,62
20,42
22,23
23,97
25,79

50 %
-4,88
-3,07
-1,61
+0,02
+1,84
+3,76
4,65
5,59
6,48
7,43
8,33
9,30
10,22
11,16
12,02
12,93
13,83
14,84
15,68
16,61
17,58
18,44
20,28
22,19
24,08
25,74
27,66

55 %
-3,69
-2,10
-0,44
+1,31
+3,19
+5,10
6,07
6,98
7,92
8,83
9,75
10,72
11,59
12,52
13,47
14,44
15,37
16,26
17,24
18,14
19,04
19,96
21,90
23,77
25,50
27,44
29,22

60 %
-2,61
-1,05
+0,67
+2,53
+4,46
6,40
7,36
8,29
9,18
10,12
11,09
12,00
12,92
13,89
14,87
15,73
16,69
17,67
18,57
19,38
20,48
21,44
23,26
25,19
27,00
28,87
30,81

65 %
-1,79
-0,08
+1,80
+3,74
+5,63
7,58
8,52
9,47
10,39
11,33
12,26
13,22
14,21
15,19
16,04
17,06
17,99
18,90
19,83
20,86
21,83
23,71
24,65
26,54
28,41
30,31
32,16

70 %
-0,88
+0,85
+2,83
+4,79
6,74
8,67
9,63
10,61
11,48
12,44
13,37
14,40
15,36
16,27
17,29
18,21
19,11
20,09
21,11
22,07
22,97
23,94
25,79
27,85
29,65
31,62
33,48

75 %
-0,09
+1,86
+3,82
+5,82
7,75
9,70
10,70
11,68
12,54
13,48
14,49
15,48
16,40
17,41
18,37
19,22
20,24
21,29
22,23
23,18
24,20
25,11
27,08
28,94
30,88
32,78
34,69

80 %
+0,78
+2,72
+4,77
+6,79
8,69
10,71
11,69
12,66
13,57
14,56
15,47
16,46
17,44
18,42
19,37
20,33
21,35
22,32
23,31
24,28
25,23
25,10
28,24
30,09
31,97
33,96
35,86

85 %
+1,62
+3,62
+5,66
+7,65
9,60
11,64
12,62
13,63
14,50
15,41
16,40
17,44
18,41
19,39
20,37
21,37
22,27
23,32
24,32
25,25
26,21
27,21
29,23
31,19
33,05
35,01
36,98

90 %
+2,44
+4,48
+6,48
+8,45
10,48
12,55
13,52
14,58
15,36
16,31
17,37
18,36
19,27
20,28
21,34
22,32
23,30
24,31
25,22
26,20
27,26
28,19
30,16
32,13
34,23
36,05
38,05

95 %
+3,20
+5,38
+7,32
+9,31
11,33
13,36
14,42
15,54
16,19
17,25
18,22
19,18
20,19
21,22
22,23
23,18
24,22
25,16
26,10
27,18
28,18
29,09
31,17
33,11
35,06
37,03
39,11
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M.20.04.01. Montaż uszynienia
1.

Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na
remont mostu w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice.
1.2. Zakres stosowania ST
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
wymienionych w p.1.1.
Roboty obejmują:
• uszynienie balustrad poprzez zastosowanie iskiernikiów niskonapięciowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w
D.M.U.00.00.00. Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i
poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru). Ogólne wymagania dotyczące robót podano w M.00.00.00. Wymagania
ogólne.
2.

Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania
ogólne" p.2.
Materiały użyte do wykonania instalacji uszynienia muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w „Instrukcja
utrzymania sieci trakcyjnej – let 2”(Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2014)
Podstawowe materiały:









końcówka Al.,nr kat. 6160-7,
końcówka Al., nr kat. 6161-7,
obudowa OS, nr kat. 7700-2,
ogranicznik niskonapięciowy TZD-1NR, nr kat. 7340-1,
kołek gwintowany, nr kat. 6850-1,
kabel YAKY 1x120 mm2, nr kat. 9891-7,
rura osłonowa HDPE fi 50,
uchwyt do rur 3/8”.

3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonywa przy użyciu dowolnego typu sprzętu
zaakceptowanego przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru).
4. Transport
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera (Inspektora
Nadzoru) w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia
projektu technicznego uszynienia oraz uzgodnienia go z zarządcą trasy kolejowej i Inżynierem (Inspektorem nadzoru).
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6. Kontrola jakości robot
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. Kontrolę wykonania
uszynienia i uziemienia obiektu należy przeprowadzi na zgodność z wymaganiami podanymi w projekcie roboczym
Wykonawcy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:
 1 szt. (sztuka) – wykonanego uszynienia;
 Pomiar – wykonanie pomiaru uszynienia.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi
9. Podstawa płatności
Cena jednostkowa wykonania uszynienia i uziemienia obiektu obejmuje:
• roboty przygotowawcze i pomiarowe,
• wykonanie projektu roboczego uszynienia i uziemienia, uzyskanie uzgodnienia PKP i akceptacji Inżyniera (Inspektora
nadzoru),
• dostarczenie materiałów i wszystkich pozostałych czynników produkcji,
• wykonanie uszynienia zgodnie z projektem roboczym Wykonawcy,
• wykonanie badań kontrolnych wg pkt 6,
• oczyszczenie terenu robót.
W cenie jednostkowej mieszczą się również:
• opracowanie rysunków roboczych i projektu organizacji robót,
• koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na obiekcie mostowym w trakcie prowadzenia robót.
10. Przepisy związane
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 i Nr 170 poz.
1217 z późniejszymi zmianami
[2] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym. Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902. z późniejszymi
zmianami
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251.
[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r., w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 33 poz. 14 z 1996 r. z późniejszymi zmianami
[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 151 poz. 987 z 1998 r.
[7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. U. Nr 80, poz. 912 z 1999 r.
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budo wlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lipca 2005 r., w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu
kolejowego i sygnalizacji i. Dz. U. Nr 172 poz. 1444 z 2005
[10] Uchwała nr 177 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie zmian w załącznikach nr 1 i 4 do
Uchwały Nr 47 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 marca 2003 r.
[11] Warunki techniczne, jakie powinny odpowiadać urządzenia stałe zasilania trakcji elektrycznej PKP. Część 1.
Ogólna. Część 4. Sieć trakcyjna 3 kV prądu stałego.
[12] Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle i urządzenia drogowe kolei normalnotorowych użytku
publicznego - WTK rok 1992.
[13] let-2 (Et-2) „Instrukcja utrzymania sieci trakcyjne j”, zatwierdzona Zarz ądzeniem Nr 9 Zarządu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 30 czerwca 2004 r.
[14] EBH-1 „Instrukcja bezpiecze ństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia
wspólne” , zatwierdzona Uchwał Nr 170 Zarządu „PKP Energetyka” spółka z o.o. z dnia 16 czerwca 2004 r
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M.20.05.01. Demontaż i montaż osłon rurowych kabli
1.

Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na
remont mostu w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice.
1.2. Zakres stosowania ST
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z demontażem istniejących rur
osłonowych kabli srk a następnie ich ponownym montażem (te same rury) w miejscu zgodnie z Dokumentacją Projektową
i umieszczeniu w rurach osłonowych istniejących kabli.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi robót budowlanych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
2.

Materiały

2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wszystkie zakupione przez
Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny
być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na
życzenie Inżyniera.
2.2. Rodzaje materiałów
Do przeprowadzenia przez most kabli srk przewidziano montaż istniejących rur osłonowych w miejscu wskazanym w
Dokumentacji projektowej przy zastosowaniu zawiesi zgodnie z Dokumentacją Projektową.
3.

Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty wykonuje się
ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego.
4.

Transport

4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. Wykonanie robót
Na chodniku roboczym znajdują się kable niskiego napięcia eZANN i teletechniczne tA o średnicach 150 mm i 50 mm.
Kable te należy rozciąć oraz umieścić pod konstrukcją chodnika służbowego od strony toru nr 1. W miejscach
występowania wsporników podchodnikowych osłony należy położyć na dolnym elemencie wsporczym chodnika,
natomiast w środku odległości między sąsiednimi wspornikami osłony należy podwiesić przy pomocy prętów
gwintowanych i specjalnych obejm do kraty pomostowej stosując systemowe łączniki blach z otworem na śrubę (po 26
kpl. dla każdej z osłon). Na powierzchni skrzydeł rury oprzeć na przygotowanych konstrukcjach wsporczych
wyposażonych w obejmy (2x3 szt.). Po umieszczenie kabli w miejscach docelowych należy ponownie je połączyć
Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na rysunku nr 2.
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5.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy założeniu osłon.
7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. Obmiaru robót
dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy,
akceptowane przez Inżyniera. Jednostką obmiarową jest kpl. (komplet) wykonania przeniesienia rur osłonowych w miejsce
wskazane w Dokumentacji Projektowej łącznie z wykonaniem potrzebnych elementów ich podwieszenia i oparcia.
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
Płatność za komplet (kpl.) wykonanego demontażu i ponownego montażu rur osłonowych i umieszczeniu w nich
istniejących kabli srk, zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników
pomiarów i badań kontrolnych. Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− demontaż istniejących rur osłonowych wraz z wyjęciem z nich kabli srk,
− ponowny montaż istniejących rur osłonowych podwieszonych i wspartych na elementach wg Dokumentacji Projektowej
− umieszczenie istniejących kabli w ww. rurach.
10. Przepisy związane
Brak.
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M.20.06.01. Naprawa ciosów podłożyskowych
1.
1.1

Wstęp
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na
remont mostu w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice.
1.2.

Zakres stosowania ST

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z naprawą ciosów
podłożyskowych na podporach przęseł mostu polegające na:
 Oczyszczeniu powierzchni ciosów poprzez obróbkę strumieniowo ścierną
 Skuciu luźnych kawałków betonu
 Ewentualnym dozbrojeniu ciosów
 Uzupełnieniu ubytków betonu zaprawami typu PCC
 Pokrycie powierzchni ciosów powłoką hydrofobową
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi robót budowlanych.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
2.

Materiały

2.1
Przedmiot ST
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wszystkie zakupione przez
Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny
być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na
życzenie Inżyniera
2.1
Rodzaje materiałów
Materiałami niezbędnymi do wykonania prac objętych niniejszą ST są zaprawy naprawcze do betonu m. in. zaprawy typu
PCC I i PCC II.
3.
Sprzęt
Sprzętem wykorzystanym do wykonania prac są urządzenia umożliwiające czyszczenie powierzchni strumieniem wody
pod ciśnieniem jak agregaty wodne, myjki ciśnieniowe.
4.
Transport
Transport sprzętu i materiału dowolnymi środkami transportowymi w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami.
5.
Wykonanie robót
Ciosy oczyścić poprzez obróbkę strumieniowo ścierną (piaskowanie). Luźne kawałki betonu na powierzchni ciosów skuć.
Powstałe lub istniejące większe ubytki betonu dozbroić prętami  10 mm zamocowanymi do ławy podłożyskowej lub
ciosu podłożyskowego poprzez wklejenie i uzupełnić zaprawą typu PCC II. Powierzchnie ciosów w miejscach
występujących ubytków betonu uzupełnić zaprawą typu PCC I. Na zakończenie powierzchni ciosów pokryć powłoką
hydrofobową.
6.
Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na stwierdzeniu przez Inspektora oczyszczenia powierzchni przęseł w stopniu
zadowalającym tzn. uzyskania powierzchni stalowej wolnej wizualnie od zanieczyszczeń.
7.
Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.7.
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7.1

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) wykonanych prac dla jednego ciosu podłożyskowego
8.
Odbiór robót
Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
9.
Podstawa płatności
Cena jednostkowa uwzględnia:
–
dostarczenie materiałów, sprzętu, wykonanie robót określonych w STWIORB, uporządkowanie terenu robót po
zakończeniu prac oraz transport odpadów do miejsca ich utylizacji.
10.
Brak.

Przepisy związane
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M.21.00.00. ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI
M.21.01.01. Rozbiórka i utylizacja konstrukcji żelbetowych, rozbiórka i
złomowanie konstrukcji stalowych
1.

Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na
remont mostu w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji mają zastosowanie przy rozbiórce elementów istniejących
obiektów wg podanego spisu obiektów inżynierskich.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w STWiORB M-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w STWiORB M-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Rozbiórki elementów obiektów inżynierskich wymagać będą wykonania ogrodzeń zabezpieczających oraz
oznakowania prowadzonych robót. Materiały uZyte do wykonania powyższych robót winny uzyskać akceptację
Inżyniera.
3.

Sprzęt
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w STWiORB M-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Sprzęt pozostawia się do uznania Wykonawcy
po uzgodnieniu z Inżynierem.
3.2. Zalecenia szczegółowe
Przy mechanicznym wykonywaniu robót rozbiórkowych Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym
technicznie sprzętem:
• sprężarka,
• młoty pneumatyczne
• piły tarczowe
• piły do cięcia betonu
• sprzęt spawalniczy
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Wykonawca powinien dysponować sprzętem do załadunku i wywozu materiałów rozbiórki.

4.

Transport

Ogólne warunki transportu podano w STWiORB M-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Elementy pochodzące z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inżyniera zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Do wywozu gruzu z rozbiórek mogą być uZyte samochody
samowyładowcze, a do wywozu materiałów z odzysku samochody skrzyniowe.
5.

Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne
5.1.1. Ogólne warunki wykonywania robót podano w STWiORB M-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.1.2. Roboty mogą być prowadzone po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz
wykonaniu zabezpieczeń przed spadaniem gruzu i innych odpadów na ciągi komunikacyjne
oraz linie kolejową. Roboty mogą być wykonywane przy użyciu materiałów i sprzętu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. Użycie materiałów wybuchowych jest
niedopuszczalne.
Przewóz i składowanie materiałów z rozbiórki musi być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie
środowiska. Materiały szkodliwe muszą być poddane utylizacji.
5.2. Projekt technologii i organiżacji robót
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organiżacji Robót oraz Program Zapewnienia
Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą Roboty. Projekt Technologii i Organiżacji powinien zawierać
Projekt Technologiczny Rozbiórek, zawierający:
- analizę statyczno - wytrzymałościową konstrukcji dla poszczególnych etapów jej rozbierania,
- podział rozbieranej konstrukcji na części
- analizę stateczności konstrukcji w trakcie rozbiórki, udowadniający stateczność nie rozebranej części konstrukcji dla
każdego z etapów rozbiórki oraz stateczność rozbieranych elementów w trakcie ich przemieszczania,
- technologię robót rozbiórkowych, w tym sposób rozłączenia styków
- opracowanie pomostów roboczych, uchwytów i urządzeń pomocniczych oraz stęZeń niezbędnych dla prowadzenia
robót, a wynikłych z przyjętej technologii prac rozbiórkowych, - technologię rozbiórek przy użyciu rusztowań.
- opracowanie sposobu wywozu elementów
- opracowanie wytycznych zabezpieczenia i warunków BHP w trakcie prowadzenia robót,
- opracowanie sposobu zabezpieczenia bezpieczeństwa ruchu na przyległych trasach komunikacyjnych, - opracowanie
harmonogramu ogólnego.
5.3. Wykonanie robót przygotowawczych
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać niezbędne zabezpieczenia, jak: oznakowanie i ogrodzenie terenu robót.
Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i
higieny pracy w robotach budowlanych. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Zabezpieczyć należy
wszystkie znajdujące się w pobliZu rozbieranego obiektu urządzenia takie jak: latarnie, słupy z przewodami itp. przed
ewentualnymi uszkodzeniami.
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć
drogi, a objazdy i obejścia wyraźnie oznakować.
5.4. Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych
a) Rozbiórka elementów wyposaZenia obiektów
b) Rozbiórka elementów konstrukcyjnych
5.5. Rozbiórka elementów wyposażenia
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5.5.1. Balustrady, poręcze, blachy p.poż
Balustrady i poręcze, blachy p.poż należy demontować na elementy o długości dostosowanej do możliwości transportu.
Cięcie elementów istniejącej balustrady sposobem mechanicznym lub palnikami gazowymi.

5.6. Rozbiórka konstrukcji
Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych konstrukcji należy stosować rusztowania dla podparć konstrukcji i rusztowania
zabezpieczające przed spadaniem gruzu na teren połoZony pod obiektami oraz podesty robocze. Prace rozbiórkowe
powinny być prowadzone sposobem wyburzenia młotami pneumatycznymi lub elektrycznymi względnie, gdy zezwalają
na to warunki lokalne, sposobem hydrodynamicznym, bez stosowania robót strzałowych.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, a w szczególności:
zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze), zapoznać pracowników ze
sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami, zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny
(hełmy, okulary, rękawice, szelki do prac na wysokości itp.).
5.7. Materiały z rozbiórek
Materiały z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy. Złom i gruz z rozbiórek (ceglany, betonowy i Żelbetowy)
nieprzydatny bezpośrednio po rozbiórce należy wywieźć na składowisko odpadów i poddać utylizacji. Koszty
utylizacji pokrywa Wykonawca. Elementy do ponownego wykorzystania (wskazane przez Inżyniera) należy odwieźć
na miejsce składowe Zamawiającego poza teren budowy.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB M-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Kontrola
jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organiżacji
robót oraz przepisami BHP.
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych (wyburzeniowych) polega na:
- sprawdzeniu kompletności wykonania rozbiórek,
- sprawdzeniu prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót,
- sprawdzeniu zgodności prowadzenia robót z projektem organiżacji i harmonogramem robót oraz Projektami
Technologicznymi Rozbiórek,
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania ewentualnych pomostów roboczych i podestów zabezpieczających przed
spadaniem gruzu,
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest dla robót rozbiórkowych dla danego obiektu o określonej konstrukcji z podziałem na
następujące elementy składowe:
- konstrukcja betonowa/żelbetowa - m³ (metr sześcienny),
- balustrady, poręcze, blachy p.poż – kg lub tona
Materiały z rozbiórki przechodzące na własność Wykonawcy podlegają na jego koszt rozdrobnieniu, wywozowi i
utylizacji na składowisku odpadów uzgodnionym z Inżynierem.
Koszt utylizacji odpadów ponosi Wykonawca robót.
Część z materiałów rozbiórkowych może być przez Wykonawcę zbyta w punktach skupu surowców wtórnych. Materiały
z rozbiórki pozostające do wykorzystania przez Inwestora, podlegają przewiezieniu w stanie nieuszkodzonym na koszt
Wykonawcy w miejsce składowania uzgodnione z Inwestorem.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB M-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na podstawie
wyników pomiarów i oceny wizualnej. Odbiorowi muszą podlegać poszczególne etapy prac rozbiórkowych. Inżynier
potwierdza wykonanie prac wpisem do Dziennika Budowy.
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9.

Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OSTWiORB „Wymagania ogólne”, pkt. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do
wykonania robót,
- wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych, niezbędnych do
wykonania robót,
- wywóz na wysypisko i utylizacja, wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórek,
- opracowanie Projektu Technologii i Organiżacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości
- opracowanie Projektów Technologicznych Rozbiórek
- koszty przygotowania i prowadzenia robót na terenie kolejowym, w tym uzyskania pozwoleń i
uzgodnień ze strony PKP.
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji:
o zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót
lub wynikających z przyjętej technologii robót,
o zastosowanie pełnego zabezpieczenia przyległych obiektów inżynierskich podczas
prowadzenia prac rozbiórkowych.
- zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska,
- wykonanie badań,
- uporządkowanie miejsca robót.
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów prób i sprawdzeń, - oznakowanie miejsca robót i
jego utrzymanie.

10. Przepisy związane
10.1. Normy
Nie występują.
10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa o odpadach z dnia 24 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62 z 2001 r.).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego,
jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz.U. Nr 4 z 2001r.).
3. Dane techniczne klatek rusztowaniowych, podnośników hydraulicznych, Zurawi samochodowych wg katalogów
producenta lub poradników inżynierskich.
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K.10.04.01 ROBOTY TOROWE
1.

WSTĘP
1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Aktualizacja dokumentacji wykonawczej na
remont mostu w km 106,875 linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice.
1.2.

Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3.

Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w STWiORB dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z demontażem i ponowną zabudową
nawierzchni z szyn wraz z odbojnicami na obiekcie oraz podniesieniem i podbiciem torów na podkładach drewnianych (z
wyłączeniem długości mostu) wg podanego spisu obiektów inżynierskich i obejmują:
-

1.4.

-

demontaż nawierzchni z szyn typu S60 dla torów 1 i 2 wraz z odbojnicami
zbrojenie mostownic drewnianych z podkładkami i dostosowaniem do oparcia na stołku
centrującym
montaż nawierzchni z szyn typu S60 dla torów 1 i 2 wraz z odbojnicami
podniesienie i podbicie torów 1 i 2 na podkładach drewnianych (z wyłączeniem długości mostu)

-

uzupełnienie tłucznia po wykonaniu podbicia toru

-

spawanie szyn tocznych metodą termitową przy użyciu form suchych

-

wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego z blach na mostownicach

Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.

Ogólne warunki dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWIORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
2.

MATERIAŁY
-

3.

Szyny kolejowe S60 z demontażu do ponownego wbudowania
Szyny kolejowe S49 z demontażu szyny odbojnikowe do ponownego wbudowania - Nowe mostownice typu
I i typu III
Wyposażenia do klasycznego przytwierdzenia szyn do podkładów

SPRZĘT
3.1.

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.

Sprzęt do odbudowy odcinka toru Dla demontażu przęsła torowego uZyte zostaną:

- zakrętarka do śrub, spalinowa
- piła do cięcia szyn
- żuraw hydrauliczny na wózku motorowym torowym
- wciągarka do szyn
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- narzędzia ręczne
- gazy techniczne
Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
4.

TRANSPORT

4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.
Transport materiałów z rozbiórek
Drezyna z wysięgnikiem hydraulicznym, wciągarka torowa z lokomotywą
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonywania robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.

Rozbiórka i odbudowa toru nr 1 i 2

Wykonawca robót dokona zdemontowania i rozbiórki toru Nr 1 i 2.
Roboty wykonywane będą ręcznie, przy użyciu lekkich narzędzi torowych. Szyny toczne zostaną przecięte piłami
spalinowymi. Odkręcone zakrętarkami spalinowymi śruby stopowe wraz z łapkami mocującymi, po segregacji zostaną
złożone do pojemników. Szyny i odbojnice zostaną wykorzystane do ponownego wbudowania.
Pozostałe materiały zostaną przekazane Zamawiającemu.
Za obiektem zostanie wykonane podniesienie i podbicie torów 1 i 2 na podkładach drewnianych.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.

Kontrola prawidłowości odbudowy odcinka toru

Kontrola wykonania robót polegała będzie na wizualnej ocenie jakości i kompletności wykonanych robót oraz
pomiarach odbudowanych elementów toru kolejowego. Wykonane zostaną przez słuZby PKP PLK pomiary:
- geometrii toru odbudowanego
- prawidłowości wykonania mocowań szyn do podkładów i połączeń szyn między sobą
- jakości elementów warsztatowych podkładek i dziobnic
- grubości podsypki pod torem
Odbiorowi i sprawdzeniu podlegały będą również wszystkie atesty i certyfikaty materiałów użytych przez Wykonawcę
robót do odbudowy toru.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robót objętych niniejszą specyfikacją są:
- 1 mb
dla rozbiórki odbojnicy szynowej na moście oraz w częściach dziobowych
dla rozbiórki toru na moście
dla ułożenia toru kolejowego na moście
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-

km

-

m2
m3
tor
szt.

-

spoina

dla podnoszenia toru przy użyciu podbijarki
dla ułożenia odbojnicy szynowej na moście i w częściach dziobowych
dla wykonania zabezpieczenia przeciwpożarowego z blach na mostownicach
dla usuniętej i wbudowanej podsypki tłuczniowej
dla rozbiórki odbojnicy szynowej w częściach dziobowych
dla wymiany mostownicy typu I i III na podstawie dokumentacji projektowej i pomiarów w terenie
dla zbrojenia mostownic blachami podporowymi
dla spawania szyn tocznych metodą termitową przy użyciu form suchych

8.

ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2.

Sposób odbioru robót

Roboty objęte niniejszą STWiORB podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być
dokonany po wykonaniu każdej w opisanych w pkt 1.3 czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej .
Inspektor Nadzoru oceni wyniki badań i pomiarów przedłożonych przez Wykonawcę zgodnie z n/n STWiORB. W
przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostek obmiarowych - wymienionych w pkt. 7.2 obejmuje:
rozbiórkę toru istniejącego
usunięcie i ponowne wbudowanie podsypki w remontowanym torze
demontaż starych i montaż nowych mostownic,
odbudowę toru wraz z jego podbiciem,
wbudowanie kompletnej konstrukcji odbojnicy,
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,
przekazanie wszystkich materiałów rozbiórkowych, po ich klasyfikacji z Inspektorem Nadzoru PKP
Zamawiającemu wraz z ich przewozem na miejsce składowania.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
- Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych

Id-1 (D-1) Wydanie 2005r.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
- PN-8 1/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
- PN-88/B-0448 1 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze.

- PN-84/S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.
- PN-76/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych.
- PN-78/B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
- PN-78/B-067 14-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń
organicznych.
- PN-71/C-04501 Analiza sitowa.
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