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D-M 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE.
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
1.3.1. Wymagania ogólne zawarte w niniejszej SST należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi
w spisie treści Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:
1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
(1) Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami płyty pomostu mierzona w poziomie.
(2) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
(3) Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
(4) Dziennik budowy - zarejestrowany i opatrzony pieczęcią właściwego urzędu, zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem..
(5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiającego, którego
uprawnienia i obowiązki w stosunkach z Wykonawcą w procesie realizacji robót określono w dokumentach
przetargowych.
(6) Jezdnia - część korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdów.
(7) Kierownik budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
(8) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielącymi
jezdnie.
(9) Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego i pieszego.
(10) Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
(11) Korpus kolejowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną nasypu i skarpami
rowów.
(12) Kosztorys ofertowy – wyceniony na podstawie kalkulacji jednostkowych kompletny rachunek ilościowy.
(13) Księga obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarowej podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
(14) Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
(15) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
(16) Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej lub kolejowej i
ruchu pieszego.
(18) Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi toru lub
obiektu mostowego.
(19) Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
(21) Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,
(22) Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z przeprowadzeniem budowy,
(23) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej.
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(24) Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego
połączenia.
(25) Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu
małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego
(26) Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robót.
(27) Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienia w realizacji zadania
inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka itp.
(28) Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór itp.
(29) Rachunek ilościowy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania.
(30) Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.
(31) Roboty - wszelkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego oraz terminowego
zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego lub ułatwiające realizację, w tym również dostarczenie
robocizny, materiałów i sprzętu.
(32) Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami przęsła mostowego).
(33) Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.
(34) Rysunki - graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
(35) Specyfikacja techniczna - zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania
robót, ich kontroli oraz zasady odbiorów i podstawy płatności, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiąca integralną część dokumentów przetargowych.
(36) Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji i obsługi,
potrzebne do prawidłowego prowadzenia robót.
(37) Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub robót, na
warunkach określonych w dokumentach przetargowych, Zamawiający przyjął, albo legalni następcy prawni tej
osoby.
(38) Zamawiający - każdy podmiot udzielający zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 10
czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych - ( Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3
lipca 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 119 z
1998r., poz. 773; zm. Dz.U. Nr 160 z 1998r., poz. 1063), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z
dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 45, poz. 437).
(39) Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełniania funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli
drogowej lub kolejowej i jej elementów.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
1.5.1. Warunki ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający przekazuje protokolarnie Wykonawcy teren budowy w całości lub w takich fragmentach, które
są niezbędne do realizacji zadania wraz z ewentualnymi uzgodnieniami.
1.5.3. Przekazanie dokumentów budowy.
Zamawiający, przed rozpoczęciem robót, przekazuje Wykonawcy dziennik budowy. Dokumentacja projektowa
wykonawcza będzie przekazana Wykonawcy w 2 egzemplarzach po zawarciu umowy na roboty.
Koszty dokumentacji powykonawczej są ujęte w kosztach jednostkowych poszczególnych rodzajów robót. Wszelkie
zmiany w dokumentacji projektowej mogą być wprowadzone po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego
Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymagają ponadto uzgodnienia Projektanta. Istotne zmiany w
realizowanych robotach w stosunku do dokumentacji projektowej wymagają zmiany warunków pozwolenia na
budowę.
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia następujących dokumentacji uzupełniających we własnym zakresie:
- projekt organizacji terenu budowy i harmonogramu robót,
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- projekt oznakowania miejsca robót,
- dokumentację powykonawczą z operatami geodezyjnymi.
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie znajdującej się w dokumentacji informacji o
zagrożeniach.
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz
wymaganiami określonymi we właściwych specyfikacjach.
Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami.
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny
być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów Robót nie znajdowały się w
przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją lub specyfikacjami powinny
zostać odrzucone.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie wiążące dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiającego, są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z
tych elementów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieżności wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych według skali
rysunku, a poszczególne dokumenty powinny być traktowane pod względem ważności w następującej
kolejności, od najbardziej ważnych:
- Dokumentacja Projektowa.
- Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w
Dokumentacji Projektowej albo w Specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub
braki, powinien natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego. Zamawiający wprowadzi lub spowoduje
wprowadzenie niezbędnych zmian lub uzupełnień.
1.5.5. Obowiązki Wykonawcy.
1.5.5.1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementów w
planie i w przekrojach na wszystkich etapach robót, oraz chronić przyjęte punkty i poziomy odniesienia wraz z
pełną obsługą geodezyjną inwestycji.
1.5.5.2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu:
- kompleksowy program realizacji robót,
- program zapewnienia jakości (PZJ).
1.5.5.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie terenu budowy w zadawalającym stanie
i porządku od momentu przejęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego
otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.
1.5.5.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca:
- umieszcza na placu budowy tablicę zawierającą informacje o budowie. Treść i forma informacji – zgodnie z
obowiązującymi przepisami
- dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały
wraz z zapewnieniem ich obsługi i dozorców.
1.5.5.5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad ochrony środowiska na terenu budowy
i poza jego obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające
przed:
- zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru,
- niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy.
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1.5.5.6. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania zlecanych mu prac oraz odpowiednio
przeszkolonych pracowników, w szczególności w zakresie BHP przy czynnych torach z trakcją elektryczną.
1.5.5.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, przygotowanymi
do budowy materiałami i zdemontowanymi elementami przeznaczonymi do ponownego wbudowania oraz
zgromadzonym na terenu budowy sprzętem w okresie od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego
robót.
1.5.5.8. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenie własności publicznej
lub prywatnej.
1.5.5.9. Roboty będzie wykonywał w sposób niepowodujący uszkodzeń elementów mostu niepodlegających
przebudowie. W przypadku uszkodzenia tych elementów, koszt ich odtworzenia obciąża w całości Wykonawcę.
1.5.5.10. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca
ma obowiązek powiadomić Zamawiającego i władze konserwatorskie, a roboty przerwać do czasu dalszych
decyzji.
1.5.5.11. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie
personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2. MATERIAŁY.
Wszystkie materiały użyte do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, wymaganiami
określonymi w SST i opracowanym przez Wykonawcę programem zapewnienia jakości (PZJ), zaakceptowanym
przez Zamawiającego.
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem
robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane
świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania SST i uzgodnione przez IBDM.
Receptury przewidziane do zastosowania przy wykonawstwie robót, przed złożeniem do Zamawiającego
powinny być pozytywnie zaopiniowane przez Laboratorium wskazane przez Zamawiającego.
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 akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy
lub wskazań Zamawiającego.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze i uzgodnieniami z władzami terenowymi i właścicielami.
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
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sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod
względem jakości.
W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące
warunki:
- Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
przeprowadzania inspekcji,
- Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego. 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 Zamawiającego.
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 Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę i uzgodnione z władzami terenowymi i Właścicielem.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Zamawiającego.

3. SPRZĘT.
Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować jakość robót określoną w
Dokumentacji Projektowej i SST.
Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiającego.
W PZJ szczególną uwagę należy zwrócić na dobór sprzętu do:
- wykonania robót fundamentowych,
- wytwarzania betonów,
Liczba i wydajność sprzętu musi zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i pełnej gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania w przypadkach, kiedy jest to wymagane.
Jeżeli postanowienia określonych SST przewidują wariantowe użycie sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną
zdyskwalifikowane przez Zamawiającego i muszą zostać usunięte, w terminie przez niego wyznaczonym, z
Terenu Budowy.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogólne.
Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiającego. W PZJ szczególną
uwagę należy zwrócić na dobór środków transportu do:
- przewozu betonu towarowego z wytwórni do miejsca wbudowania,
- przewozu środków chemicznych, paliw, cementu luzem - środki transportu powinny posiadać wyposażenie
specjalne w zależności od rodzaju przewożonego ładunku.
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi
zapewnić prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach kontraktowych i wskazaniach
Zamawiającego, i zakończenie ich w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
4.2. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów.
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu
materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jeżeli Wykonawca uzyska zezwolenie
właściwych urzędów na użycie pojazdów o ponadnormatywnym obciążeniu osi i takich pojazdów użyje,
wówczas poniesie koszty wzmocnienia obiektu mostowego lub drogi i koszty naprawy szkody, jeśli taka szkoda
powstanie.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Warunki ogólne.
Wszystkie roboty objęte dokumentami przetargowymi powinny być zgodne z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST dla poszczególnych rodzajów robót oraz z poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót
wchodzących w skład zadania budowlanego.
Wykonanie każdego rodzaju robót winno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci: wpisu do
dziennika budowy, sporządzenia dokumentacji badań i pomiarów oraz protokółu odbioru.
5.2. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
następujących dokumentów budowy:
- dziennika budowy,
- księgi obmiarów,
- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- atestów jakościowych wbudowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych,
- dokumentów pomiarów cech geometrycznych,
- protokółów odbiorów robót.
- Plan BIOZ
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i
Zamawiającego.
5.2.1. Dziennik budowy.
Jest to, zarejestrowany i opatrzony pieczęcią właściwego urzędu, zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do
notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na
bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających
odnotowania.
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy dodatkowo przysługuje:
przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy,
ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.
5.2.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonywane są okresowe wyliczenia i zestawienia
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z SST i Rachunkiem Ilościowym.
Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy. Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawę do rozliczeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.
Za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami SST i
Zamawiającego odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

6
Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej PIK

SST

6.1.1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym
przedstawia zamierzony sposób wykonania robót, możliwości kadrowe, techniczne i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W szczególności program zapewnienia jakości powinien zawierać:
- opis organizacji wykonania robót, w tym: terminy, sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robót, zasady bhp,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych i opisem
wyposażenia w mechanizmy do sterowania oraz urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz środków transportu (rodzaje i ilość),
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania i cechowania
sprzętu oraz podczas prowadzenia robót,
- opis postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom SST.
6.1.2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakości materiałów między innymi należy:
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej ich jakości,
- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują zachowanie
ich jakości i przydatności do planowanych robót,
- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości) aby mogła być zapewniona
rytmiczność produkcji,
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,
- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów dla danego asortymentu
robót, aby można było opracować recepty mieszanek na reprezentatywnych próbkach tych materiałów.
Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, wymaganiami SST i
zaakceptowanym przez Zamawiającego PZJ.
Ogólne wymagania dot. kontroli jakości materiałów, sprzętu i transportu podane zostały w p. 2, 3 i 4.
6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Zamawiającego, oraz IBDM.
Wykonawca, przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji Zamawiającego.
Do celów kontroli jakości i zatwierdzania, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy zapewniona mu będzie wszelka,
potrzebna do tego pomoc.
6.3. Koszty badań kontrolnych.
Koszty badań kontrolnych ponosi Wykonawca.
Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Zamawiającego za niewiarygodne,
wówczas może on zażądać powtórzenia badań. W przypadku, jeśli badania sprawdzające potwierdzą
zastrzeżenia Zamawiającego, koszt ich obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane
roboty będą uważane za nieprzyjęte.
Jeśli wyniki przedstawione przez Wykonawcę potwierdzą się i spełnią wymagania SST, wówczas koszty tych
badań ponosi Zamawiający.
6.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie pomiaru robót, zostanie dostarczony przez
Wykonawcę. Jeżeli sprzęt lub urządzenia wymagają badań atestujących, wykonawca jest zobowiązany do ich
aktualizacji i przedkładania Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
prowadzenia robót. Za stan i sprawność sprzętu geodezyjnego odpowiada Wykonawca.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych
materiałów.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiaru.
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Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w dokumentach przetargowych oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty
podane są w jednostkach według SST i Rachunku Ilościowego. Prace pomiarowe do obmiaru powinny być
wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały.
7.2. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
7.3. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem
7.4. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub ich objętości powinny być uzupełnione szkicami
zamieszczonymi w księdze obmiaru lub dołączonymi do niej w formie załączników.
7.5. Obmiar robót ziemnych powinien być wykonany metodą pomiaru przekrojów poprzecznych, przy czym:
- m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym,
- m3 nasypu oznacza objętość wbudowanego w nasyp materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Podział odbiorów.
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub
ulegają zakryciu.
8.1.2. Odbiór częściowy.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, odrębny element konstrukcyjny lub
technologiczny wymieniony w dokumentach przetargowych, wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia.
8.1.3. Odbiór ostateczny
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania budowlanego, wraz z
dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbiór pogwarancyjny.
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych
z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru robót.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty:
- dokumentację projektową i SST,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy i księgę obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych, z aprobatą IBDM
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- dokumentację powykonawczą,
- operat kolaudacyjny.
- operat geodezyjny
8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian do pierwotnej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę
Zamawiającego na dokonane zmiany,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.
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8.3.1. Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową i SST są badania i
pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu Robót oraz oględziny podczas
dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laboratorium
i obsługę geodezyjną.
8.4. Zgłoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inspektorowi
Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny (końcową kalkulację kosztów).
8.5. Inspektor Nadzoru, po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu kolaudacyjnego, potwierdza
Wykonawcy jego przyjęcie i przedkłada operat Zamawiającemu.
8.6. Odbioru końcowego dokonuje Odbierający, powołany przez Zamawiającego z udziałem Użytkownika.
Jakość i ilość zakończonych robót Odbierający stwierdza na podstawie operatu kolaudacyjnego oraz badań i
pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na podstawie oceny wizualnej. Odbierający sprawdza zgodność wykonania
robót z Dokumentacją Projektową i SST.
8.7. Jeżeli Odbierający stwierdzi, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji
Projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu,
wówczas dokonuje potrąceń jak za wady trwałe.
8.8. Jeżeli Odbierający stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i
SST, wówczas wyłącza te roboty z odbioru.

9. WARUNKI PŁATNOŚCI.
9.1. Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji
Rachunku Ilościowego.
9.2. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania
składające się na jej wykonanie, określone w p. 9 Specyfikacji Technicznej dla tej roboty i w Dokumentacji
Projektowej.
9.3. Stawka jednostkowa powinna obejmować robociznę bezpośrednią, wartość materiałów wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na
teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż), koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty ogólne
budowy i koszty zarządu, zysk zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w trakcie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym.
9.4. Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.5. Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za daną pozycję w wycenionym Rachunki Ilościowym
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją
kosztorysową.
9.6. Stawka jednostkowa winna obejmować sporządzenie dokumentacji uzupełniającej wymienionej w p.1.5.1.
9.7. Do stawek jednostkowych należy wliczyć koszty zasilania budowy (energia, woda) oraz koszty organizacji
placu budowy.

10. RÓWNOWAŻNOŚĆ STANDARDÓW I PRZEPISÓW.
Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają:
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty – będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego albo uzupełnionego wydania norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy przywołano normy lub przepisy krajowe lub odnoszące się do innego kraju lub regionu, mogą
być również stosowane Inne standardy zapewniające jakość równą lub wyższą od jakości wymaganej przez
określone standardy. Zbiory, zaproponowanych przez Wykonawcę, przepisów zostaną uznane za zaakceptowane
pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia z IBDiM.
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PRZEPISY ZWIĄZANE:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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D.01.01.01. OBSŁUGA GEODEZYJNA OBIEKTU
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące obsługi geodezyjnej w związku z
budową mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest 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 prowadzenia robót przy odtworzeniu trasy i obejmują:
- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe na dojazdach oraz na obiekcie.
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową.
Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawę z dnia
17.05.1989 r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii,
upoważniona przez Wykonawcę„ do kierowania pracami i do występowania w jego imieniu w sprawach
dotyczących realizacji zamówienia.
Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych wg zasad
niniejszej ST są:
- paliki drewniane o średnicy 5  8 cm i długości 0,5  1,5 m,
- słupki betonowe,
- farba chlorokauczukowa.

3. SPRZĘT
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów wysokościowych
będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym
powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe).
Sprzęt stosowany do wyznaczania punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej
dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego,
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające ich charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów
pomiarowych.
5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a także
dowiązane do punktów pomocniczych. Maksymalna odległość między punktami głównymi na odcinkach
prostych nie może przekraczać 500 m. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy
powinna wynosić 500 m. Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Rzędne reperów roboczych
należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km,
stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjno wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może
być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych i 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety osi trasy
należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji
Projektowej.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi jezdni, nasypów i wykopów na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi jezdni, nasypów i wykopów należy stosować paliki lub wiechy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Kontrole jakości prac
pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych
zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiaru robót są:
- 1km dla odtworzenia trasy i punktów wysokościowych,
- 1kpl dla wykonania inwentaryzacji powykonawczej obiektu.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:
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wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
wyznaczenie punktów w planie i wysokościowo wg Dokumentacji Projektowej,
wyznaczenie współrzędnych, rzędnych obiektów na podstawie danych z Dokumentacji Projektowej,
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi
zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK – 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983.
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D.01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące usunięcia roślinności krzaczastej w
otoczeniu obiektu i dojazdów do mostu w związku z budową mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w
msc. Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest 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 usunięciem młodych
drzew, krzewów i roślinności krzaczastej w otoczeniu obiektu i dojazdów do mostu, wykonywanych w ramach
robót przygotowawczych.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:
 piły mechaniczne,
 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
 spycharki,
 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako
materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób niepowodujący ich
uszkodzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków.
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Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego.
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym
przez Inspektora Nadzoru.
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60
cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany
przez odpowiednie władze.
5.3. Usunięcie drzew i krzaków
Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem
następujących przypadków:
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu
znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią
terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu,
b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być
ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy
nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich
wody.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał
użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością,
w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie.
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób
wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce
powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.
Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu
spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po
spaleniu, za zgodą Inspektora Nadzoru, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w
warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta
warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona.
Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania
korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania
określone w ST D-02.02.01 „Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem roślinności krzaczastej jest 1m2 usuniętej roślinności.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje:
 wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,
 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie
spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,
 zasypanie dołów,
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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D.01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zdjęcia warstwy humusu i/lub
darniny w związku z budową mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest 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 ze zdjęciem warstwy
humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Dokumentacją Projektową oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nienadającej się do powtórnego
użycia należy stosować:
 równiarki,
 spycharki,
 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
 koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania
takiego sprzętu.
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy
stosować:
 noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3,
 łopaty i szpadle.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego
zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób niepowodujący uszkodzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny.
5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp,
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy
dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana
przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę
do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez
pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
5.3. Zdjęcie darniny
Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej jest pokryta darniną
przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i
przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.
Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne
pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny powinna
wynosić od 0,05 do 0,10 metra.
Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym wykorzystaniem
musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie
darniny, to należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować
w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do
góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni.
Darninę nienadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek
lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład,
 zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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D.01.02.03. WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I
INŻYNIERSKICH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych obiektów inżynierskich oraz budynków związanych z budową mostu wraz z dojazdami na
rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest 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 obejmują rozbiórkę obiektów budowlanych i inżynierskich w
związku z przebudową mostu i obejmują:





demontaż balustrady drewnianej,
demontaż drewnianych elementów konstrukcji pomostu,
demontaż konstrukcji stalowej pomostu,
demontaż pali drewnianych

Materiały i gruz rozbiórkowy przeznaczony na składowisko stanowi własność Wykonawcy
i odtransportowany będzie na jego składowisko przy zachowaniu ustaleń D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 –
Ustawa 628 z 27.04.2001 „O odpadach”.
Inspektor Nadzoru może wskazać materiały, które Wykonawca przetransportuje i złoży na składowisku
wskazanym przez Zamawiającego (np. bariery lub inne materiały nadające się do powtórnego zastosowania).
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Dokumentacją Projektową oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować:
 spycharki,
 ładowarki,
 nożyce tnące, miażdżące na wysięgniku hydraulicznym na podwoziu samojezdnym,
 dźwigi (żurawie samochodowe lub samobieżne) o udźwigu do 10 Mg,
 dźwigi (żurawie samochodowe lub samobieżne) o udźwigu do 500 Mg,
 maszyny samobieżne z różnorodnym oprzyrządowaniem do burzenia dużych elementów betonowych,
 sprężarki,
 koparki,
 młoty pneumatyczne z wymiennymi ostrzami,
 piły do cięcia betonu na dużą głębokość,
 wiertnice do odwiertów rdzeniowych,
 ekrany, daszki zabezpieczające przed odłamkami,
 narzędzia elektryczne lub pneumatyczne.
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W razie potrzeby specjalistyczny sprzęt do wyburzeń.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Materiał z rozbiórki należy przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zależy od
odległości i warunków lokalnych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia terenu
rozbiórki i terenu przyległego tj.
 ogrodzić teren oraz odpowiednio oznakować tablicami ostrzegawczymi,
 zlokalizowane w pobliżu obiektu drzewa, latarnie lub słupy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać przekopy próbne w celu dokładnej lokalizacji
lub lokalizacji niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych.
5.2. Demontaż poręczy (balustrad) i barier
Demontaż poręczy (balustrad) i barier oraz słupów oświetleniowych przeprowadzić ręcznie z użyciem
palników acetylenowych lub pił do cięcia metalu.
5.3. Demontaż elementów betonowych
Betonowe i żelbetowe elementy rozebrać specjalistycznymi maszynami samobieżnymi wyposażonymi w
różnorodne oprzyrządowanie do burzenia lub młotami pneumatycznymi o wymiennych ostrzach. Cięcie
zbrojenia ręcznie z użyciem palników acetylenowych lub pił do cięcia metalu. Roboty rozbiórkowe
prowadzić w sposób, który nie wpłynie na duże ograniczenia ruchu pojazdów.
W przypadku występowania uciążliwości związanej z pyleniem Wykonawca zastosuje środki zapobiegawcze
(np. ekrany, kurtyny, zraszanie wodą).
5.4. Transport materiałów z rozbiórki
Materiały rozbiórkowe po posortowaniu należy przewieźć samochodami samowyładowczymi na składowisko
Wykonawcy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony
środowiska i gospodarki odpadami. Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania należy przewieźć na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz ustaleniami
Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostki obmiaru robót jak w Kosztorysie Ofertowym.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Cena wykonania robót obejmuje:
 prace przygotowawcze
 montaż i demontaż rusztowań podpierających i pomocniczych,
 projekty technologiczne,
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rozbiórkę poszczególnych asortymentów,
demontaż balustrady drewnianej,
demontaż drewnianych elementów konstrukcji pomostu,
demontaż konstrukcji stalowej pomostu,
montaż i demontaż ekranów zabezpieczających przed uderzeniem odłamków z rozbiórki,
ograniczenie lub zapobieganie pyleniu podczas rozbiórki betonu,
załadunek i odtransportowanie materiałów odpadowych pochodzących z rozbiórki na składowisko
Wykonawcy zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
 załadunek i odtransportowanie materiałów do ponownego wykorzystania pochodzących z rozbiórki
na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych
(Dz.U. z 1972 r. Nr 13 poz. 93, ze zmianami)
Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbiórkowych.
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D.01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rozbiórki
elementów dróg i ulic w związku z budową mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.

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 specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych i obejmują:
- rozebranie podbudowy brukowej gr. 20cm na dojazdach.
Materiały rozbiórkowe stanowią własność Wykonawcy i odtransportowane będą na jego składowisko przy
zachowaniu ustaleń D. U. Nr 62 z dn 20.06. 2001 Ustawa 628 z 27.04. 2001 „O odpadach”.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST DM.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 Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. Wykonawca
powinien dysponować następującym sprzętem:
 spycharki,
 zrywarka do nawierzchni,
 ładowarki,
 samochody ciężarowe,
 frezarki do nawierzchni bitumicznej,
Do zrywania nawierzchni w zależności od jej rodzaju (warstwy bitumiczne i podbudowy tłuczniowe) należy
użyć zrywaków będących na wyposażeniu spycharek i równiarek.

4. TRANSPORT
Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Wyznaczenie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na podstawie
Dokumentacji Projektowej.
5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robót należy oznakować
zgodnie z „Instrukcją oznakowani robót prowadzonych w pasie drogowym” stanowiącą zał. nr 1 do zarządzenia
Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r.
5.2.3. Rozbiórka istniejącej nawierzchni żwirowej. Materiał uzyskany z rozbiórki nie powinien być mieszany w
trakcie wykonywanych robót, transportu i składowania z innymi materiałami rozbiórkowymi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowości transportu i składowania
materiałów uzyskanych podczas rozbiórki.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiaru robót jak w Kosztorysie Ofertowym.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:
- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków rozbiórek,
- oznakowanie robót,
- rozebranie nawierzchni żwirowej,
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr 1 do zarządzania
Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r.
Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 „o odpadach”.
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zmechanizowanych robót ziemnych
związanych z budową mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują mechaniczne wykonanie:
- wykopów w gruncie pod przyczółki,
- wykopów pod ławy fundamentowe,
- wykopów pod fundamenty oporowe umocnienia stożków skarpowych,
- poszerzenie i odmulenie koryta rzeki,
- kału obiegowego rzeki.
Urobek ziemny składowany będzie na odkładzie z przeznaczeniem na ponowne wykonanie zasypki przyczółków
oraz poszerzenie nasypów drogowych w obrębie dojazdów do mostu.
1.4. Określenia podstawowe.
Głębokość wykopu- odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie mierzona w kierunku
pionowym.
Pozostałe określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY.
Nie występują.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Do wykonania robót ziemnych będzie wykorzystany sprzęt jak niżej:
- koparki podsiębierne lub przedsiębierne,

4. TRANSPORT.
Do transportu urobku ziemnego można użyć samochodów samowyładowczych lub ciągników z przyczepami
wywrotnymi.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Ukopany grunt powinien być
niezwłocznie przetransportowany częściowo na odkład oraz częściowo na wysypisko na odległość do 10km.
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz innych materiałów do budowy
i odbywał się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu.

5. WYKONANIE ROBÓT.
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Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu,
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykopy powinny być
wykonywane w takim okresie, żeby można po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do
wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.
Przy wykonywaniu wykopów na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru
przyległego do wykopu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
6.2. Kontrola prawidłowości wykonywania robót ziemnych.
Sprawdzenie jakości robót ziemnych powinno być zgodne z normą PN-68/B-06050 – Roboty ziemne
budowlane, oraz BN-83/8836-02 i obejmować:
zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
- prace pomiarowe,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podłożu.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostkami obmiarowymi są
- 1 m3 wykonania wykopów,
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Obmiaru ilościowego usuniętego gruntu dokonuje się w m3 w stanie rodzimym.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany
na podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali
zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.

9. PŁATNOŚĆ.
Ogólne zasady płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Płatność się za 1 m3 wykopu należy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości robót i na podstawie
wyników pomiarów.
Cena jednostkowa wykonania 1 m3 wykopu obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robót,
- sprowadzenie sprzętu do wykonania robót,
- odspojenie gruntu ze składowaniem na odkład,
- profilowanie dna i skarp wykopów,
- prace zabezpieczające.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1.
2.
3.
4.

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
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D 02.02.01. WYKONANIE NASYPÓW
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z
zasypaniem wykopów i wykonaniem nasypów w związku z budową mostu wraz z dojazdami na rzece
Krutyń w msc. Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności mające na celu
- zasypanie ław fundamentowych gruntem z odkładu,
- wykonanie zasypki przyczółków gruntem z odkładu,
- wykonanie stożków skarpowych przy przyczółkach gruntem z odkładu
- poszerzenie nasypów drogowych na dojazdach gruntem z odkładu,
- poszerzenie nasypów drogowych na dojazdach gruntem z dowozu do 10km,
Do odtworzenia nasypu będzie użyta część urobku z wcześniejszego wykopu oraz z dowozu z odległości do
10km.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁ.
Grunty do zasypania powinny spełniać wymagania normy BN-72/8932-01.
Górne 0,5 -metrowe warstwy nasypu należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku
różnoziarnistości U nie mniejszym niż 5 i wskaźniku wodoprzepuszczalności k nie mniejszym od 8 m/dobę.
Jeśli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, to wszelkie takie części nasypu zostaną
przez Wykonawcę usunięte na jego koszt i wykonane powtórnie z gruntów o odpowiednich właściwościach.

3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu naturalnego zalegania (w miejscu ukopu) - w
czasie odspajania, jak i w czasie transportu, wbudowania i zagęszczania.
Do robót ziemnych mogą być użyte następujące sprzęty:
- koparki samochodowe lub gąsiennicowe,
- zagęszczarki płytowe wibracyjne do 200 kg,
- sprzęt do spryskiwania wodą.
Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Wykonawca do transportu urobku ziemnego zapewni samochody samowyładowcze lub ciągniki kołowe z
przyczepami samowyładowczymi.
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5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady budowania nasypów.
Wskaźnik zagęszczenia podłoża w 0,5 -metrowej warstwie gruntu rodzimego, na którym będzie wznoszony
nasyp, nie może być mniejszy od 1,00. Jeżeli wskaźnik ten jest mniejszy niż 1,00 podłoże należy dogęścić.
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego określonego w
dokumentacji technicznej.
Nasypy należy wznosić warstwami o równej grubości, dobranej w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu
używanego do zagęszczenia. Warstwy nie powinny być jednak grubsze niż 30cm.
Układanie kolejnej warstwy można rozpocząć dopiero po stwierdzeniu prawidłowego zagęszczenia warstwy
poprzedniej. Wilgotność zagęszczanego podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +2%.
Należy doświadczalnie określić grubość warstwy i ilość przejść maszyny zagęszczającej w celu wyznaczenia
kombinacji tych elementów pozwalającej uzyskać wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 1,00 dla warstw
leżących poniżej 1,20 m od niwelety robót ziemnych i nie mniejszy niż 1,03 dla warstw leżących do 1,2 m od tej
niwelety.
Wskaźnik zagęszczenia gruntów pod mostem i na stożkach powinien być nie mniejszy niż 0,97.
Każda warstwa po rozłożeniu powinna być jak najszybciej zagęszczona. Warstwy należy zagęszczać od
krawędzi nasypu w kierunku jego osi.
Wykonawca winien zapewnić stałą kontrolę laboratoryjną i pomiary zagęszczenia gruntów.
Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymagania:
- szerokość korony drogi może się różnić od przewidzianej w dokumentacji projektowej o 10 cm,
- krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań,
- rzędne robót ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogą przekraczać + 1,0 cm i - 3,0 cm,
- pochylenia skarp nasypów nie mogą się różnić od projektowanych o więcej niż 10% ich wartości
wyrażonej tangensem kąta nachylenia,
- wilgotność gruntu w czasie zagęszczania nie może się różnić o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej,
- wybrzuszenia i wklęśnięcia skarp nie mogą być większe niż 10 cm przy pomiarze łatą długości 3 m.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej SST i w dokumentacji projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
- badania zagęszczenia nasypu,
- pomiary kształtu nasypu.
Badania przydatności gruntów do budowy nasypów powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z
każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła. W każdym badaniu
należy określić następujące właściwości:
- skład granulometryczny - w/g PN-88/B-04481,
- zawartość części organicznych - w/g PN-88/B-04481,
- wilgotność naturalną - w/g PN-88/B-04481,
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego - w/g PN-88/B-04481,
- granicę płynności - wg PN-88/B-04481,
- kapilarność bierną - w/g PN-60/B-04493.
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:
- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu.
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika
zagęszczenia I . Oznaczenie to powinno być przeprowadzone wg BN-77/8931-12.
s

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz na cztery warstwy wbudowywanego gruntu.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót ziemnych wykonawca powinien wpisywać do dokumentów kontrolnych.
Prawidłowość zagęszczenia poszczególnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
- prawidłowość wykonania skarp,
- szerokość korony nasypu.
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7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest 1 m3 faktycznie wykonanego i odebranego nasypu. Objętość faktycznie
wykonanych nasypów będzie mierzona w m3 na podstawie wykonanych przez wykonawcę i zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru przekrojów poprzecznych robót ziemnych.

8. ODBIÓR KOŃCOWY.
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" w zakresie odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu. Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne, przy uwzględnieniu dopuszczalnych tolerancji
określonych w pkt.5, wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu. Jeżeli
choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami
kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami. Na podstawie wyników pomiarów należy
sporządzić protokół odbioru końcowego robót.

9. PŁATNOŚĆ.
Wykonane faktycznie i odebrane roboty zostaną opłacone wg ceny jednostkowej za 1 m3 nasypu obejmującej:
- sprowadzenie niezbędnego sprzętu do wykonania robót ziemnych,
- prace pomiarowe,
- ukop i transport urobku do miejsca wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego na nasyp gruntu warstwami,
- zagęszczenie poszczególnych warstw gruntu,
- wykonanie zabezpieczeń miejsca robót,
- niezbędne badania.
Powyższe roboty obejmują również wyprofilowanie skarp dokopu, rekultywację dokopu, odwodnienie terenu
robót oraz przeprowadzenie wymaganych w SST pomiarów i badań.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. PN-88/B-04481.
2. PN-60/B-04493.
3. BN-72/8932-01.
4. BN-77/8931-12

28
Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej PIK

SST

D.04.02.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy mostu wraz z dojazdami
na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
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 specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu podbudowy i obejmują
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie na:
a) Dojazdach do przebudowywanego mostu
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczaków,
ziaren żwiru większych od 8 mm lub odpadów przemysłowych (np. żużli pomiedziowych, wielkopiecowych,
stalowniczych), które posiadają Aprobaty Techniczne, Wykonawca uzyska na ich zastosowanie zgodę lokalnych
władz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i
bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
stabilizacji mechanicznej

wykonywane metodą

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi
1 – 2 w polu dobrego uziarnienia określonym na rysunku 1.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

L.p.

Właściwości

1

Zawartość ziarn mniejszych niż
0,075 mm
Zawartość nadziarna
Zawartość ziarn nieforemnych
Zawartość
zanieczyszczeń
organicznych
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą II
wg PN-B-04481
Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej
liczbie obrotów
b) wskaźnik równomierności
ścierania (ścieralność częściowa
po 1/5 pełnej liczby obrotów w
stosunku do ścieralności pełnej)
Nasiąkliwość
Mrozoodporność, ubytek masy po
25 cyklach zamrażania w wodzie
Rozpad krzemianowy i żelazawy
łącznie

2
3
4
5

6

7
8
9

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywo
łamane (poza Żużel
Jednostka
żużlem
wielkopiecowy
wielkopiecowy
m)

Badanie wg normy

% (m/m)
% (m/m)
% (m/m)

2 - 10
≤5
≤ 35

2 - 10
≤5
-

PN-B-06714-15
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16

% (m/m)

≤1

≤1

PN-B-04481

30 - 70

-

BN-64/8931-01

% (m/m)

≤ 35

≤ 40

PN-B-06714-42

%
% (m/m)

≤ 30
≤3

≤ 30
≤6

PN-B-06714-42
PN-B-06714-18

% (m/m)

≤5

≤5

% (m/m)

-

≤1

PN-B-06714-19
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39

2.3.3. Woda
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Należy stosować wodę wg PN-B-32250.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.
3.3. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę; mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej; (można dostarczać mieszankę
o optymalnym uziarnieniu bezpośrednio z kamieniołomu po akceptacji Inspektora Nadzoru)
 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi wzmocnione podłoże
stabilizowane cementem i przed przystąpieniem do robót musi być odebrana zgodnie z ST D.04.05.01. Dla
odcinków gdzie podnoszona będzie niweleta, podłoże stanowi istniejąca warstwa bitumiczna, która powinna być
oczyszczona i skropiona emulsją średniorozpadową zgodnie z D-03.04.01
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót
w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki lub uzyskiwać z przekruszenia w kamieniołomie. Ze względu
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna
grubość po zagęszczeniu była równa grubości 20cm(w miejscach występowania płyt przejściowych warstwa
podbudowy jest odpowiednio zwiększona). Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo podczas zagęszczania
powinno być wilgotne, co umożliwi optymalną pracę walców w celu uzyskania zagęszczenia i nośności . Dla
odcinków wyrównania podbudowy wg. D.04.08.05 górną powierzchnię zagęszczonej podbudowy stabilizowanej
mechanicznie należy zaklinować mieszanką mineralno-asfaltową 0/16 wg. D-04.08.01.
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Tablica 2. Cechy podbudowy dotyczące zagęszczenia i nośności
Wymagane cechy podbudowy
Kategoria Ruchu
Moduł odkształcenia mierzony płytą o
Miarodajne ugięcie sprężyste pod kołem* średnicy 30 cm
[mm]
[MPa]
40 kN
50 kN
E1
E2
KR 5-6
≤ 1,10
≤ 1,20
≥ 100
≥ 180
KR 3-4
≤ 1,25
≤ 1,40
≥ 80
≥ 140
KR 2
≤ 1,40
≤ 1,60
≥ 60
≥ 120
*) obciążenie koła 40 kN należy stosować dla konstrukcji nawierzchni dla ruchu KR1 – KR2 a 50 kN dla
ruchu KR3 – KR6. Badanie to jest miarą jednorodności odcinka.
Wskaznik odkształcenia Io powinien wynosić  2,2.
Gdzie:
Io – wskaźnik odkształcenia będący miarą zagęszczenia warstwy określany wg metody opisanej w PN-S02205:1998 załącznik B
Io =

E2
E1
E1 – pierwotny moduł odkształcenia określany wg metody opisanej w PN-S-02205:1998 załącznik B
E2 – wtórny moduł odkształcenia określany wg metody opisanej w PN-S-02205:1998 załącznik B
E1,2 =

3  p
D
4  s

p – różnica nacisków z zakresu 0.25 – 0.35 [MPa]
s – przyrost osiadania odpowiadający p [mm]
D – średnica płyty [mm]
Zakres obciążenia końcowego dla modułu pierwotnego i wtórnego wynosi 0.45 MPa
Um - ugięcie sprężyste miarodajne pomierzone wg BN-70/8931-06 i obliczone wg poniższego wzoru
Um = Ukś + 2.0  k
Ukś – średnia wartość ugięcia sprężystego na badanym odcinku
k – odchylenie standardowe
n

 (Uki  Ukś )

2

i 1

k = ---------------------

(n  1) 2
Uki – pojedynczy wynik pomiaru
n – ilość pomiarów na badanym odcinku (długość badanego (odbieranego) odcinka musi być tak
dobrana, żeby zawsze było n > 30)
Uwaga: dla odcinków podbudowy zaklinowanych mieszanką mineralno-asfaltową należy wykonać
jedynie pomiary ugięć a wyniki muszą być zgodne z tabl. 2.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości określone w punkcie 2.3 niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszywstabilizowanych
mechanicznie
Częstotliwość badań
Minimalna liczba
Lp. Wyszczególnienie badań
Maksymalna
długość
odcinka
badań na dziennej
przypadająca na 1 badanie (jezdnia)
działce roboczej
1
Uziarnienie mieszanki
1
500 mb
2
Wskaźnik
odkształcenia,
moduły
odkształcenia
2
250 mb
3
Ugięcie sprężyste
10
50 mb/pas ruchu
4
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, przy każdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niż 1 badanie
punkt 2.3.2
pełne na 2 miesiące wykonywania warstwy z jednego
rodzaju kruszywa (źródła)
6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Próbki należy pobierać w
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
6.3.3. Zagęszczenie i nośność podbudowy oraz ocena jednorodności odcinka
Zagęszczenie i nośność podbudowy należy badać wg zasad podanych w punkcie 5.4 niniejszych specyfikacji a
uzyskane parametry muszą być zgodne z wartościami określonymi w tablicy 2 i p. 5.4. Wyniki badania ugięć
muszą być zgodne z wymaganiami Tablicy 2 i p. 5.4. Dla odcinków wyrównania podbudowy zaklinowanej
mieszanka mineralno-asfaltową należy badać tylko ugięcia. Wyniki muszą być zgodne z Tablicą 2.
6.3.4. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w punkcie 2.3.2. Próbki do
badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4.
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Minimalna częstotliwość pomiarów
1
Szerokość podbudowy
10 razy na 1 km
2
Równość podłużna
co 20 m łatą na każdym pasie ruchu
3
Równość poprzeczna
10 razy na 1 km
4
Spadki poprzeczne*)
10 razy na 1 km
5
Rzędne wysokościowe
co 10 m, w trzech punktach w przekroju poprzecznym
dla każdej jezdni (obie krawędzie i oś) – przed
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi
Inspektor Nadzorowi do akceptacji propozycję miejsc
pomiarowych dla wszystkich warstw
6
Ukształtowanie osi w planie*)
10 razy na 1 km
7
Grubość podbudowy
Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 2000 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.
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6.4.2. Dopuszczalne tolerancje od wielkości projektowanych cech geometrycznych podbudowy

L.p.
1
2
3
4
5
6

Tablica 5. Dopuszczalne tolerancje od wielkości projektowanych cech geometrycznych podbudowy
Wielkość mierzona
Jednostka
Tolerancja
Szerokość warstwy
cm
+10/-5
Nierówności podłużne lub porzeczne mierzone
łatą 4 m zgodnie z normą BN-68/8931-04
mm
12
Spadki poprzeczne
%
 0,5
Rzędne wysokościowe
cm
0/-2
Ukształtowanie osi w planie
cm
5
Grubość warstwy
%
 10

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne
zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy.
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość,
zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach,
wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy lub ugięcie dla odcinków wyrównania podbudowy, będzie mniejsza od wymaganej
to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez
Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.
Jednostką obmiarową jest 1m3 (metr sześcienny) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.
Cena wykonania 1 m3 podbudowy obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
 rozłożenie mieszanki,
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
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 utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-06714-12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714-15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-16
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
PN-B-06714-18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-B-06714-19
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
PN-B-06714-26
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
PN-B-06714-37
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
PN-B-06714-42
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
PN-B-06731
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
BN-70/8931-06
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
PN-S-02205
Roboty ziemne (załącznik B)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D.04.02.02. PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego w ramach budowy mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w
msc. Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robót wymienionych w punkcie1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Roboty których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem warstwy wiążącej z BA
stanowiącą podbudowę zasadniczą o uziarnieniu 020 mm na:
a) Dojazdach do przebudowywanego mostu o grubości 9 cm
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza kamiennego o określonym składzie i
uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w
określony sposób, spełniająca określone wymagania.
Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i
zagęszczona.
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogólne" pkt. 2.
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku zmiany pochodzenia materiału należy, po wykonaniu odpowiednich badań, opracować skorygowaną
receptę.
2.1. Materiały do produkcji mieszanki betonu asfaltowego
Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na wykonanie warstwy wiążącej stanowiącej podbudowę
zasadniczą:
- asfalt 35/50
- kruszywo łamane granulowane z surowca skalnego wg PN-B-11112, kl. I gat. 2;
- kruszywo łamane granulowane z surowca sztucznego ( żużle stalownicze ) wg PN-B-11112, kl. I gat.
2; posiadające z Aprobatą Techniczną
- kruszywo łamane granulowane z surowca sztucznego ( żużle pomiedziowe) wg PN-B-11112, kl. I gat.
2; posiadające z Aprobatą Techniczną
- żwir kruszony wg PN-S-96025 Załącznik G, kl. I; gat. 2 ( w zakresie ziarn przekruszonych gat 1)
- piasek łamany 0,075/2 lub mieszanka drobna granulowana 0,075/4 wg PN-B-11112
- wypełniacz mineralny - podstawowy wg PN-S-96504.
- Środek adhezyjny posiadający Aprobatę Techniczną
2.2. Wymagania podstawowe dla materiałów do wykonania mieszanki asfaltu betonowego na warstwę wiążącą
stanowiącą warstwę podbudowy zasadniczej.
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2.2.1. Kruszywa
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą należy stosować kruszywa spełniające wymagania
podane w tablicach 1÷4.
Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa łamanego granulowanego
Wymaganie w procentach (m/m)
Wymagania
Badania wg

Lp.

Właściwości

1.

Ścieralność w bębnie kulowym Los Angeles
a) po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:
25*
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, w stosunku do ubytku masy po pełnej
liczbie obrotów, nie więcej niż:
25**
Mrozoodporność, nie więcej niż :
2,0
Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, nie więcej
niż :
10
Nasiąkliwość, nie więcej niż :
b)
dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażonych
b) frakcja (4÷6,3)mm
1,5
b) frakcja powyżej 6,3 mm
1,2
b) dla kruszywa ze skał osadowych
2,0
Skład ziarnowy
b) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż
– frakcja 2,06,3 mm
4,0
– frakcja 6,320,0 mm
2,5
b) zawartość frakcji podstawowej, dla frakcji i grup frakcji, nie mniej
niż:
80,0
– frakcja 2,06,3 mm
85,0
– frakcja 6,320,0 mm

2.
3.
4.

5.

b) zawartość podziarna, dla frakcji i grup frakcji, nie więcej niż:
– frakcja 2,06,3 mm
– frakcja 6,320,0 mm
5.
6.
7.

d) zawartość nadziarna, nie więcej niż
Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż :
Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż :
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy

15,0
10,0
8,0
30
0,1
nie ciemniejsza
niż wzorcowa

PN-B-06714-42

PN-B-06714-19
PN-B-11112
pkt. 3.5.12
PN-B-06714-18

PN-B-06714-15

PN-B-06714-16
PN-B-06714-12
PN-B-06714-26

* 30 dla grysów granitowych
** 35 dla grysów granitowych

Lp.

1.
2.

Tablica 2. Wymagania wobec piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej
Zawartość w procentach (m/m)
Właściwości
Wymagania dla
Badania wg
piasku
mieszanki
łamanego
drobnej
granulowanej
Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż
0,1
0,1
PN-B-06714-12
Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż:
BN-64/8931-01
dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
65
65
dla kruszywa ze skał osadowych, z wyjątkiem wapieni
55
55
dla kruszyw z wapieni
40
40
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3.
4.
5.

Lp.
1.

2.
2a.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Zawartość nadziarna, nie więcej niż
Zawartość frakcji (2,0÷4,0) mm, powyżej :
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy

SST

15
15
PN-B-06714-15
15
PN-B-06714-15
nie ciemniejsza niż wzorcowa PN-B-06714-18

Tablica 3. Wymagania wobec żwiru kruszonego z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
Wymaganie w procentach (m/m)
Właściwości
Wymagania
Badania wg
Ścieralność w bębnie Los Angeles, nie więcej niż :
a) po pełnej liczbie obrotów
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, w stosunku do ubytku masy po
pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:
Mrozoodporność, nie więcej niż :
Mrozoodporność według zmodyfikowanej metody bezpośredniej,
nie więcej niż :
Nasiąkliwość, nie więcej niż :
1)
Zawartość ziarn przekruszonych , powyżej :
Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż :
Ziarna mniejsze niż 0,075 mm, odsiane na mokro, nie więcej niż:
a) dla frakcji 26,3 mm
b) dla frakcji > 6,3 mm
Zawartość frakcji podstawowych łącznie, nie mniej niż
a) dla frakcji 26,3 mm
b) dla frakcji > 6,3 mm

PN-B-06714-42
25,0
25,0
2,5
10,0

PN-B-06714-19
PN-B-11112 p.3.5.12

1,5
70,0

PN-B-06714-18
PN-S-96025
Załącznik G
PN-B-06714-16
PN-B-06714-15

30,0
2,5
1,5
80,0
85,0

Zawartość podziarna, nie więcej niż:
a) dla frakcji 26,3 mm
b) dla frakcji > 6,3 mm

15,0
10,0
10,0
0,2
wzorcowa

9.
10.
11.

Zawartość nadziarna, nie więcej niż
Zawartość zanieczyszczeń obcych, więcej niż :
PN-B-06714-12
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nie
PN-B-06714-26
ciemniejsza niż:
1) ziarno przekruszone – ziarno, którego powierzchnia przełamana stanowi co najmniej połowę powierzchni ziarna

2.2.2. Wypełniacz
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą i wyrównawczą należy stosować wypełniacz
podstawowy. Wymagania podano w tablicy 4.

Lp.
1.

2.

Tablica 4. Wymagania wobec wypełniacza
Właściwości
Wymagania
Zawartość ziarn mniejszych od :
-0,3 mm, % (m/m), nie mniej niż
-0,075 mm, % (m/m) nie mniej niż
Wilgotność, % (m/m), nie więcej niż

Badania wg
PN-B-06714-15

100
80
1,0

PN-S-96504
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2.2.3. Asfalt
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą i wyrównawczą należy stosować asfalt drogowy 35/50,
spełniający wymagania podane w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania wobec asfaltu drogowego 35/50
Właściwości
Wymagania
0
Penetracja 25 C,
0,1 mm
35-50
0
Temperatura mięknienia,
C
50-58
0
Temperatura zapłonu nie mniej niż
C
240
Zawartość składników rozpuszczalnych nie mniej niż
% m/m
99
Zmiana masy po starzeniu ( ubytek lub przyrost) nie więcej niż
0,5
% m/m
6. Pozostała penetracja po starzeniu nie mniej niż
%
53
0
7. Temperatura mięknienia po starzeniu nie mniej niż
C
52
8. Zawartość parafiny nie więcej niż
%
2,2
0
9. Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu nie więcej niż
C
8
0
10. Temperatura łamliwości, nie więcej niż,
C
-5
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Badania wg
PN-EN-1426
PN-EN-1427
PN-EN-22592
PN-EN-12592
PN-EN-12607-1
PN-EN-1426
PN-EN-1427
PN-EN-12606-1
PN-EN-1427
PN-EN-12593

2.2.4. Środek adhezyjny
Decyzję o zastosowaniu środka adhezyjnego podejmuje się po przeprowadzeniu przez Wykonawcę badań
laboratoryjnych uzasadniających konieczność jego stosowania dla poprawy przyczepności asfaltu do kruszywa.
(Przyczepność asfaltu do kruszywa oznaczona zgodnie z PN-84/B-06714.22 powinna wynosić co najmniej 80%,
a spadek stabilności próbek wykonanych wg. metody Marshalla i przechowywanych przez 48 godz. w wodzie o
temp. 60oC ( następnie wysuszonych) nie powinien być większy niż 10%).
Należy stosować jedynie te środki adhezyjne, które posiadają aprobatę techniczną (świadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym) wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
Sposób dozowania środka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru
2.3. Dostawy materiałów
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w ST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki, aby
zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej.
Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności o treści według
PN-EN-45014:1993, wydaną przez dostawcę.
2.4. Składowanie materiałów
2.4.1. Składowanie kruszywa
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
2.4.2. Składowanie wypełniacza
Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.
2.4.3. Składowanie asfaltu
Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i użyte do ich wykonania materiały
wykluczają możliwość zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny być wyposażone w automatyczne
urządzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza się ogrzewania asfaltu otwartym
ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system
grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancją ± 5 0C oraz posiadać układ cyrkulacji asfaltu.
Wylot rury powrotnej musi znajdować się w zbiorniku poniżej zwierciadła gorącego asfaltu.
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Zaleca się stosowanie izolowanych termicznie metalowych zbiorników pionowych, wyposażonych w
elektryczny system grzewczy.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 3.
Przed przystąpieniem do wykonania robót Inspektor Nadzoru sprawdzi zgodność przedstawionej przez
Wykonawcę propozycji sprzętowej z wymaganiami ST.
3.1. Sprzęt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować przy zastosowaniu, sterowanej komputerem, wytwórni
(otaczarki) o mieszaniu cyklicznym, posiadającej wydajność minimum 100 t/h, wyposażonej w izolowany
termicznie silos gotowej mieszanki o pojemności nie mniejszej niż połowa wydajności godzinowej.
Komputerowy system sterowania otaczarką, w celu zapewnienia produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
zgodnej z zadaną receptą, musi pracować w oparciu zwrotne potwierdzenia wydanych poleceń, a rejestrator
podstawowych parametrów pracy wytwórni (godzina i minuta wykonania zarobu, ilości naważanych
składników, czas mieszania kruszywa na sucho, czas mieszania po dodaniu asfaltu oraz temperatura gotowej
mieszanki każdego zarobu na wyjściu z mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzielnie dla każdego cyklu, np. w
postaci wydruku.
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być wagowe. Odchyłki masy dozowanych
składników (w stosunku do masy poszczególnych składników zarobu) nie powinny być większe od ± 2 %.
3.2. Sprzęt do wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej
Do wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej należy stosować:

gąsienicowe rozkładarki, wyposażone w elektroniczny układ sterowania grubością wbudowywanej
warstwy z podgrzewaną deską wibracyjną.

stalowe walce wibracyjne - średnie i ciężkie, wyposażone w urządzenia do zraszania wałów wodą,
 walce ogumione o regulowanym ciśnieniu w oponach.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 4.
4.1. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
4.2. Transport wypełniacza
Wypełniacz należy przewozić luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiałów
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. W czasie przeładunku oraz transportu wypełniacz należy
chronić przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
4.3. Transport asfaltu
Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami wyposażonymi w instalacje umożliwiające
podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze.
4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić samochodami samowyładowczymi, wyposażonymi w
plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.
W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinien być większy niż 10%
temperatury tej mieszanki w chwili załadunku.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne”, pkt. 5.
5.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty
Wykonawca na trzy tygodnie przed przystąpieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego jest
zobowiązany do złożenia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia receptę laboratoryjną.
Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze składników mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ilości asfaltu,
- określeniu właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami
podanymi w ST tablica 7.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne.
Rzędne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wiążącej z BA 0/20 podano w
tablicy 6
Tablica 6. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wiążącej i
wyrównawczej z betonu asfaltowego BA 0/20 i BA 0/16.
Wymiar oczek sit #, mm
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia
mieszanki mineralnej
BA 0-16 wyrównawcza
BA 0-20
Przechodzi przez # mm
%
%
25,0
20,0
100
100
16,0
87-100
87 - 100
12,8
77-100
77 - 100
9,6
67-89
66 - 90
8,0
60-83
56 - 81
6,3
54-73
50 - 75
4,0
42-60
45 - 67
2,0
30-45
36 - 55
0,85
20-33
25 - 41
0,42
13-25
16 - 30
0,30
10-21
9 - 22
0,18
7-16
7 - 19
0,15
6-14
5 - 15
0,075
5-8
5 - 14
4-7
Orientacyjna zawartość asfaltu
w mieszance mineralno4,3 - 5,8
4,0 – 5,5
asfaltowej %, m/m
Zaprojektowana mieszanka BA 0/20 i 0/16 powinna spełniać wymagania podane w tablicy 7 Lp.1÷7.

Lp.
1
2.
3.
4

Tablica 7 Wymagania wobec warstwy wiążącej i profilującej z betonu asfaltowego:
Właściwości
Wymagania
1)
Moduł sztywności pełzania nie mniej niż:
25
0
Stabilność wg Marshall’a w temperaturze 60 C, kN, nie mniej niż:
15
0
Moduł sprężystości w temp +20 C, mm;
15,0
0
Odkształcenie wg Marshall’a w temp 60 C, MPa nie mniej niż:
10 000
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5.

Wolna przestrzeń w próbkach Marshall’a zagęszczonych 2x75
uderzeń, %, v/v
6. Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshall’a, %, nie
mniej niż:
7. Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %, nie mniej niż
8. Wolna przestrzeń w warstwie, % (V/V)
1)
oznaczony wg wytycznych – IBDiM, Zeszyt Nr 48

SST

4.5 do 8.0
75
98,0
4,5-9,0

Uwaga: w przypadku niemożliwości uzyskania zawartych w tabl. 7 modułu sztywności i stabilności, należy
zastosować środek chemiczny, który spowoduje podniesienie tych parametrów. Środek taki powinien posiadać
Aprobatę Techniczną.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego
Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
a) dla asfaltu 35/50
145oC – 170oC
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała
właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30 oC
od maksymalnej, dopuszczalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wysypaniu z mieszalnika powinna zawierać się
pomiędzy:
a) z asfaltem 35/50
140oC – 175oC
Wytwarzanie mieszanki będzie się odbywać w oparciu o receptę laboratoryjną zatwierdzoną przez Inspektora
Nadzoru. Rzędne krzywej uziarnienia recepty laboratoryjnej zostaną skorygowane w wyniku przeprowadzonej
próby technologicznej i produkcji mieszanki na odcinek próbny. Tolerancja uziarnienia, podana w tablicy 8,
będzie określana w stosunku do krzywej skorygowanej. Wytworzona mieszanka betonu asfaltowego powinna
spełniać wymagania zamieszczone w tablicy 7.
5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę wiążącą powinno być oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podanymi w ST
D.04.03.01; powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym,
niezbędnym na odparowanie wody.
Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń, przylegające do układanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny być posmarowane gorącym asfaltem lub pokryte taśmą asfaltową lub innym
materiałem uszczelniającym, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
5.4. Warunki atmosferyczne
Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego może być układana, gdy minimalna temperatura otoczenia
w ciągu poprzedniej doby będzie wynosiła co najmniej 0°C a czasie układania co najmniej +5 oC. Nie dopuszcza
się układania mieszanki na wilgotnym lub oblodzonym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego
wiatru. Powierzchnia podłoża po przelotnym deszczu, jeżeli jest to konieczne, powinna być osuszona, np.
dmuchawą lub sprężonym powietrzem. W przypadku, gdy podłoże podgrzewa się, temperatura w czasie robót
może być niższa niż podano powyżej.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inspektora Nadzoru próby technologicznej. W
tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować
mieszankę betonu asfaltowego przez okres nie krótszy niż 10 minut. Do badań należy pobrać mieszankę
wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki, tj. najwcześniej po 5 minutach.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi segregację kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w oddzielnym (pustym)
silosie lub załadować bezpośrednio na samochód, a następnie pobrać z niej metodą kwartowania próbki do
badania składu mieszanki betonu asfaltowego oraz jego właściwości, określanych na podstawie próbek
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Marshalla. Należy wykonać trzy kolejne opróbowania tej samej partii mieszanki. Z każdego z nich laboratorium
Wykonawcy wykona jedno badanie składu mieszanki oraz trzy próbki Marshalla ( serię). Do każdego badania
składu mieszanki należy użyć, próbkę o masie (w gramach) nie mniejszą, niż wynika to z iloczynu 100x
(nominalny wymiar największego ziarna mieszanki betonu asfaltowego).
Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
Tolerancje zawartości składników mieszanki betonu asfaltowego względem składu zaprojektowanego powinny
być zawarte w granicach podanych w tablicy 8
Tablica 8. Odchyłki zawartości składników mieszanki betonu asfaltowego względem składu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji
wymiary w procentach (m/m)
Lp.
Składniki mieszanki betonu asfaltowego
Dopuszczalne odchyłki
1
Ziarna pozostające na sitach o oczkach # w mm:
± 4,0
25.0; 20.0; 16.0; 12.8; 9.6; 8.0; 6.3; 4.0; 2.0
2
Ziarna pozostające na sitach o oczkach # w mm:
± 2,0
0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075
3
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 0.075 mm
± 1,5
4
Asfalt
± 0,3
5.6. Wbudowanie i zagęszczanie warstw z betonu asfaltowego
Mieszankę betonu asfaltowego należy wbudowywać mechanicznie, w sposób ciągły, rozkładarką spełniającą
wymagania punktu 3. Warstwę należy układać całą szerokością. Dopuszcza się warstwy pasami o mniejszej
szerokości niż szerokość jezdni lecz przy użyciu dwóch układarek przy niewielkich odległościach pomiędzy
nimi (metoda „gorąco na gorąco”). Nie obramowany brzeg warstwy powinien być wyprofilowany lub obcięty i
pokryty asfaltem. Zagęszczanie rozłożonej mieszanki należy wykonywać walcami wibracyjnymi oraz
ogumionymi, spełniającymi wymagania podane w ST.
Temperatura mieszanki w koszu rozkładarki powinna być zgodna z temperaturami podanymi w p. 5.2.
Zagęszczanie mieszanki powinno być zgodnie ze schematem przejść walca zweryfikowanym na odcinku
próbnym. Zagęszczanie nie powinno powodować wyciskania zaprawy na powierzchnię.
Wyniki badań zagęszczenia wykonanej warstwy oraz wolnej przestrzeni, powinny być zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicy 7. Dla warstwy wyrównawczej kontroli podlega jakość produkowanej mieszanki mineralnoasfaltowej.
Niweleta i grubość wbudowanej warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza
podłużne w poszczególnych warstwach powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm; złącza
poprzeczne o co najmniej 1 metr. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny
być w jednym poziomie.
Za zgodą Inspektora Nadzoru, nawierzchnię można oddać do ruchu zaraz po jej wykonaniu.
Uwaga:
Przy wykonywaniu warstwy wiążącej na obiektach inżynierskich nie dopuszcza się używania walców
wibracyjnych z uwagi na przenoszenie wibracji na konstrukcję nośną.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru wyniki wszystkich
badań materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki BA celem porównania z wymaganiami ST i
zatwierdzenia źródeł poboru materiałów.
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6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Tablica 9. Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki
betonu asfaltowego
Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej
1. Uziarnienie mieszanki mineralnej
2 probki
2. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej 1 próbka przy produkcji do 500 Mg
we wytwórni
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg
3. Właściwości asfaltu
Dla każdej dostawy (cysterny)
4.

Właściwości wypełniacza

1 raz na 100 Mg

5
6
7
8.

3 próbki co 5000 ton
1 próbka na odcinku drogi 2 km
Jeden raz na każde 200 Mg i przy każdej zmianie
Dozór ciągły

9.

Moduł sprężystości
Moduł sztywności pełzania
Właściwości kruszywa
Temperatura składników mieszanki mineralnoasfaltowej
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

10.

Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej

11.

Właściwości próbek mieszanki mineralnoJeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytwórni.
BADANIA PO ZAGĘSZCZENIU WARSTWY WIĄŻĄCEJ Z BETONU ASFALTOWEGO

12.

Grubość i wskaźnik zagęszczenia warstwy, wolna 2 próbki na 1 km
przestrzeń w warstwie

Przy każdym załadunku i w czasie wbudowywania, w
sposób ciągły
J.W.

6.2.2. Badanie właściwości kruszywa
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować każdy rodzaj i każdą frakcję grysów. Wyniki powinny
być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 Wszystkie odchyłki od uziarnienia materiałów użytych do
opracowania recepty powinny być uwzględnione na bieżąco w dozowaniu wstępnym otaczarni.
6.2.3. Badanie właściwości wypełniacza
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować dostarczany wypełniacz. Wyniki powinny być zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.2 . Wszystkie odchyłki od uziarnienia należy na bieżąco uwzględnić w
recepcie roboczej otaczarni.
6.2.4. Badanie właściwości asfaltu
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować dostarczany asfalt. Wyniki powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.3 .
6.2.5. Pomiar temperatury składników mieszanki
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować temperaturę składników mieszanki. Pomiar polega na
odczytaniu wskazań odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
6.2.6. Pomiar temperatury mieszanki
Temperaturę mieszanki BA należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchnię. Zaleca się stosowanie termometrów cyfrowych z sondą wgłębną. Wyniki powinny być zgodne z
wymganiami podanymi w punkcie 5.2.
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6.2.7. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować skład mieszanki mineralno-asfaltowej. Badanie polega
na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie z PN-S-04001, z próbki pobranej na wytwórni. Wyniki powinny być
zgodne z zatwierdzoną receptą, przy zachowaniu tolerancji podanej w tablicy 8.
6.2.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrolę uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego.
Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z krzywą zatwierdzoną, przy uwzględnieniu tolerancji podanych w
tablicy 8
6.2.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy określać stabilność, odkształcenie , wolną przestrzeń w próbkach
Marshalla oraz wypełnienie wolnej przestrzeni. Gęstość objętościowa mieszanki mineralno-asfaltowej powinna
być zbadana metodą piknometryczną w rozpuszczalniku (opis metody podano Zeszycie 64 wydanym przez
IBDiM). Gęstość strukturalną próbek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania,
należy określać metodą hydrostatyczną (opis metody podano Zeszycie 64 wydanym w przez IBDiM).
Wyniki powinny być zgodne z wartościami podanymi w tablicy 7.
6.2.10. Pomiar grubości warstwy
Grubości wykonanej warstwy należy określać z częstotliwością podaną w tablicy 9 na podstawie wyciętych
próbek.
Grubość warstwy, w 95% wyników, nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 10%.
Dopuszcza się pomiar grubości warstwy metodami geodezyjnymi
6.2.11. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy, poprzez
porównanie gęstości strukturalnej wyciętych próbek z gęstością strukturalną próbek Marshalla formowanych w
dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Określanie gęstości należy wykonywać metodą
hydrostatyczną. Wskaźnik zagęszczenia nie może być niższy niż 98%. Jeżeli dokonuje się oceny statystycznej,
można przyjąć średni wynik gęstości strukturalnej z całości produkcji.
6.2.12. Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie
Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie należy przyjmować gęstość objętościową mieszanki mineralnoasfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Zawartość wolnej przestrzeni
powinna być zgodna z tablica 7. Jeżeli dokonuje się oceny statystycznej, można przyjąć średni wynik gęstości
objętościowej z całości produkcji.
6.2.13 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie polega na jej ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i
wbudowywania.
6.2.14 Moduł sprężystości
Moduł sprężystości należy sprawdzać z częstotliwością podaną w tablicy 9. Wartości modułów winny być
zgodne z tabelą 7.
6.2.15 Moduł sztywności pełzania
Moduł sztywności pełzania należy sprawdzać z częstotliwością podaną w tablicy 9. Wartości modułów winny
być zgodne z tabelą 7.
6.3. Badania cech geometrycznych warstwy wiążącej wykonanej z mieszanki betonu asfaltowego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 10
Tablica 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy podbudowy wykonanej z betonu asfaltowego
Lp.
Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań i pomiarów
1.
Szerokość warstwy
2 razy na 1 km
2.
Równość podłużna
Dla każdej jezdni i każdego pasa ruchu, metoda
profilometryczna, lub planografem
3.
Równość poprzeczna
Nie rzadziej niż co 5 m
*)
4.
Spadki poprzeczne
10 razy na 1 km
5.
Rzędne wysokościowe ( oś podłużna i
zgodnie z opisem w punkcie 6.3.5
krawędzie)
6.
Złącza podłużne i poprzeczne
każde złącze ( ocena wizualna)
7.
Wygląd zewnętrzny
cała powierzchnia wykonanego odcinka
*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych należy wykonać w głównych punktach łuków poziomych
6.3.2. Szerokość warstwy
Z częstotliwością podaną w tablicy 10 należy sprawdzać szerokość warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu
w poziomie, taśmą mierniczą, odległości przeciwległych bocznych krawędzi.
Szerokość wykonanej warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.3.3. Równość podłużna i poprzeczna warstwy
A. Ocena równości podłużnej
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej należy stosować metodę profilometryczną pomiaru,
umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI, lub dokonać pomiaru planografem.
Do profilometrycznych pomiarów równości podłużnej powinien być wykorzystywany sprzęt umożliwiający
rejestrację, z dokładnością 1,0 mm, profilu podłużnego o charakterystycznych długościach nierówności
mieszczących się w przedziale od 0,5 m do 50 m. Wartości IRI oblicza się nie rzadziej niż co 50 m. Długość
ocenianego odcinka
nawierzchni nie powinna być większa niż 1000 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości
wskaźnika, których nie można przekroczyć na 50%, 80% i 100% długości badanego odcinka nawierzchni. Jeżeli
na odcinku nie można wyznaczyć co najmniej 10 wartości IRI, to wartość miarodajna, będąca sumą wartości
średniej i odchylenia standardowego nie powinna przekroczyć wartości odpowiedniej dla 80% długości
badanego odcinka nawierzchni.
Wartości wskaźnika równości, wyrażone w mm/m, określa tabela:
Element nawierzchni

50%
2

80%
3

100%
4

KR 5-KR 6

 2,0

 3,4

 5,6

KR 3-KR 4

 3,4

 4,8

 6,8

1

W wypadku gdy stosowany jest planograf , pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m z dokładnością co
najmniej 1 mm.. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości odchyleń równości, które nie mogą
być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym
odcinku. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią.
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Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela:
Element nawierzchni
1
KR 5-KR 6

95%
2

100%
3

 7,0

8

KR 3-KR 4

 9,0

 10

B.Ocena równości poprzecznej nawierzchni
Do pomiaru poprzecznej równości nawierzchni powinna być stosowana metoda równoważna metodzie z
wykorzystaniem łaty i klina, określonych w Polskiej Normie. Pomiar powinien być wykonywany nie rzadziej niż
co 5 m, a liczba pomiarów nie może być mniejsza niż 20. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez
wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 90% , 95%
oraz 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równości oznacza największą
odległość między łatą a mierzoną powierzchnią w danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa
tabela:
Element nawierzchni
1
KR 5-KR 6
KR 3-KR 4

90%
2
6
-

95%
3
-

100%
4

9

 10

8

6.3.4. spadek poprzeczny warstwy
Z częstotliwością podaną w tablicy 10 należy sprawdzać spadek poprzeczny warstwy. Sprawdzenie polega na
przyłożeniu łaty i pomiar prześwitu klinem.
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±
0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe warstwy
Rzędne wysokościowe warstwy wiążącej powinny być mierzone w wierzchołkach siatki o rozmiarach 10x10 m,
wraz ze sprawdzeniem rzędnych osi podłużnej obu krawędzi. Jeżeli odcinek robót jest węższy niż 10 m, należy
sprawdzać rzędne osi podłużnej i obu krawędzi. Wartości dopuszczalnych odchyleń w stosunku do rzędnych
projektowanych nie mogą przekraczać  1 cm. Wymaga się aby co najmniej 95% rzędnych danej warstwy nie
przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń.
6.3.6. Złącza podłużne i poprzeczne
Z częstotliwością podaną w tablicy 10 należy sprawdzać prawidłowość wykonania złącza podłużnego i
poprzecznego. Sprawdzenie polega na oględzinach. Złącza powinny być równe i związane.
6.3.7. Wygląd warstwy
Z częstotliwością podaną w tablicy 10 należy sprawdzać wygląd warstwy poprzez oględziny całej powierzchni
wykonanego odcinka.
Wygląd warstwy wiążącej powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 7.
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru jeżeli:
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wyniki oceny makroskopowej są pozytywne,
co najmniej 95% wyników badań i pomiarów ( dla wszystkich parametrów dotyczących kontroli produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej i wolnej przestrzeni w warstwie oraz zagęszczenia warstwy), z
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, spełnia wymagania ST,
- (Uziarnienie jako parametr posiada 11 wyników)
nie więcej niż 5% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, zwiększonych o
30%, spełnia wymagania ST.
Dopuszcza się do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej analizę statystyczną wyników.
Wyniki pomiarów cech geometrycznych zgodne są z wymaganiami zawartymi w p. 6.3
-

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
-

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
dostarczenie materiałów,
wytworzenie betonu asfaltowego bazując na recepcie roboczej zaaprobowanej przez Inspektora
Nadzoru,
transport mieszanki na plac budowy,
zabezpieczenie krawężników, zakrywanie i odkrywanie urządzeń kanalizacyjnych w trakcie robót,
pokryw studni rewizyjnych i osadników, kratek ściekowych, dylatacji, oznakowania stałego,
mechaniczne/ręczne ułożenie mieszanki,
mechaniczne zagęszczenie rozłożonej warstwy,
wykonanie złączy,
zabezpieczenie krawędzi,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych Specyfikacją,
uporządkowanie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-S-96025
PN-B-11115
PN-B-11112
PN-B-06714/00
PN-B-06714/01
PN-B-06714/12
PN-B-06714/15
PN-B-06714/19
PN-B-06714/26
PN-B-06714/42
PN-B-06721
PN-S-96504
PN-S-04001

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne
Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
PN-EN 45014
Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców
EN-PN 12592: 2002 Podział i właściwości asfaltów drogowych.
„Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, IBDiM – Zeszyt 60, 1999 r
„Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne
oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod
obciążeniem statycznym”, IBDiM - Zeszyt 48, 1995 r.
Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowej o zwiększonej odporności na koleinowanie i zmęczenia ( ZWWMS 2002) IBDiM Warszawa. Zeszyt 63.
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Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie przepisów
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 14 maja 1999 r.)
Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych. IBDiM Warszawa 2002.
Zeszyt 64.
NF P 98-141 Novembre 1999 – Couches de roulement et couches de liaison: betons bitumineux a module eleve
(BBME)
NF P 98-253-1 Juillet 1991 – Deformation permanente des melanges hydrocarbones
AASHTO DESIGNATION-Resistance of compacted bituminous mixture to moisture induced damage.
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE LEPISZCZEM WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH I BITUMICZNYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oczyszczenia i
skropienia warstw konstrukcyjnych w związku z budową mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc.
Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja 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 prowadzenia robót przy oczyszczaniu i skrapianiu warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i obejmują:
a) przygotowanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na dojazdach do mostu,
b) przygotowanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na dojazdach do mostu,
c) przygotowanie sfrezowanej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego na dojazdach do mostu,
d) przygotowanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na płycie pomostu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST DM.00.00.00 ‘Wymagania ogólne’.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

MATERIAŁY
2.1. Rodzaj materiału
Materiałem stosowanym przy wykonaniu skropienia według zasad niniejszej Specyfikacji jest –
szybkorozpadowa kationowa emulsja niemodyfikowana klasy K1. Należy stosować emulsję K1-65. Liczbą 65
oznaczają przeciętną zawartość asfaltu w emulsji.
Właściwości drogowe emulsji kationowych niemodyfikowanych powinny spełniać wymagania podane w
poniższej tablicy.
Oznaczenia
Badanie właściwości

Klasa
Szybkorozpadowa
K1 65

Metoda badań wg

63-67
>6
< 0,10

punkt 5.2
punkt 5.4
punkt 5.6

Jednorodność, %  0,16 mm
Sedymentacja, %

< 0,25

punkt 5.6

 5,0

punkt 5.8

Przyczepność do kruszywa, %

 85
< 90

punkt 5.9

Zawartość lepiszcza, %
0
Lepkość wg Englera, E
Jednorodność, %  0,63 mm

Indeks rozpadu, g/100g

punkt 5.10
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Metody badań podano w punktach jw. opisane są w Informacjach, Instrukcjach – Zeszycie N 60 Serii;
‘Informacje i Instrukcje’ wydanym przed IBDiM – Warszawa 1999 pt. „Drogowe kationowe emulsje asfaltowe
EmA-99”.
Wskaźnik pH emulsji kationowej do skrapiania podłoża zawierającego cement jako spoiwo powinien być
większy od 4,0.
2.2. Składowanie emulsji
Maksymalny czas, temperaturę oraz sposób składowania emulsji, po którym nie traci ona swoich parametrów
jakościowych powinny być zgodne z warunkami określonymi przez Producenta.
Zaleca się jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekraczał dwóch tygodni od daty produkcji.
Stosowana emulsja musi posiadać Aprobatę Techniczną.

SPRZĘT
Przy wykonywaniu robót, Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
a) cysternami samochodowymi lub samochodami do przewozu emulsji w beczkach,
b) rampa rozpryskowa emulsji do rozkładarki, zamontowana tuz przed ślimakiem rozkładarki,
c) szczotkami mechanicznymi i kompresorem.

TRANSPORT
Emulsje na budowę należy przewozić w samochodach. Cysterny winny być podzielone przegrodami na komory
3
o pojemności nie większej niż 1 m , a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji.
Cysterna używana do transportu emulsji nie może być używana do przewozu innych lepiszczy.
Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych, które na skrzyni ładunkowej powinny być
ustawione, równomiernie na całej powierzchni i zabezpieczone przed możliwością przesuwania się podczas
transportu.

WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Oczyszczenie powierzchni
Powierzchnie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułożeniem następnej warstwy powinna zostać
oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę należy wykonać przy użyciu szczotki mechanicznej lup
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna być sucha i czysta.
5.2.2. Skropienie bądź zagruntowanie powierzchni
o
Do skropienia należy zastosować emulsję szybkorozpadową K1-65 podgrzaną do temperatury około 70 C.
Zalecana ilość asfaltu w kg/m2 po odparowaniu wody z emulsji wynosi dla różnych rodzajów warstw:
 podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
-0,3  0,5
 podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
-0,5  0,7,
 podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej
-0,3  0,5,
 warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej
-0,1  0,3.
Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniej;
2
 8,0 godzin w przypadku stosowania powyżej 1,0 kg/m emulsji,
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 2,0 godzin w przypadku stosowania 0,5  1,0 kg/m emulsji,
2
 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,2  0,5 kg/m emulsji.
Nie dotyczy to powierzchni skrapianej układarką wyposażoną w rampę skrapiającą.
2

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólna zasada kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”
6.2. Kontrole i badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzać próbne skropienie w celu określenia
optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i
stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót
6.3.1. Badanie dokładności spryskania podłoża
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Należy przeprowadzić kontrolę ilości
rozkładanego lepiszcza na odcinku próbnym wg metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia.
Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa’’.
6.4. Badania sprawdzające
Laboratorium Inspektora Nadzoru będzie prowadziła badania sprawdzające z częstotliwością określoną przez
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 powierzchni oczyszczonej i skropionej. Ogólne zasady obmiaru robót podano
w ST D-M.00.00.00. „ Wymagania ogólne”.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena jednostkowa wykonywania robót obejmuje:
- dostarczenie lepiszcza na budowę
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń
- oczyszczenie i skropienie poszczególnych warstw,
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji.

PRZEPISY ZWIĄZANE
Zeszyt Nr 60 serii: „Informacje i Instrukcje” IBDiM – Warszawa 1999 – „Warunki techniczne; rogowe
kationowe emulsje asfaltowe EmA-99.’
Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecane przez GDDP do
stosowania pismem GDDP – 5.a. – 551/5/92 z dnia 03.02.1992.
PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
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D.05.03.03. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego na przebudowywanym moście oraz
dojazdach w związku z budową mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.

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 specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw
z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na koleinowanie wg PN-S-96025:2000:
- wiążącej (0/20) gr. 5 cm n płycie pomostu,
- ścieralnej (0/12,8) gr. 4 cm na płycie pomostu i dojazdach.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i
uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.
1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 40 m) wykonany w warunkach
zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych
robót.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965.
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.
2.3. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT-PAD-97 IBDiM i posiadać aprobatę techniczną wydaną przez
upoważnioną jednostkę.
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Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy w tablicy 1 i 2.
2.4. Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla wypełniacza
podstawowego i zastępczego.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961.
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Rodzaj materiału
Wymagania wobec materiałów w
zależności od kategorii ruchu
nr normy
od KR 3 do KR 6
1
Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996,
PN-B-11115:1998
a) ze skał magmowych i przeobrażonych
kl. I, II1); gat.1
b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i
kl. I; gat.1
stalownicze)
2
Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996
3
Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996
4
Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84
kl. I; gat.1
5
Piasek wg PN-B-11113:1996
6
Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961
podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego
7
Asfalt drogowy wg PN-EN-12591:2002
50/70 2)
8
Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97
DE30 A,B,C 3), DE80 A,B,C 3)
1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dla KR3-4
3) dla KR3-4 i dla KR5-6 (DE80 A,B,C – dla cienkich warstw)
Lp.

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu
asfaltowego
Lp.
Rodzaj materiału
Wymagania wobec
materiałów w zależności
od kategorii ruchu
nr normy
KR 3 do KR 6
1 Kruszywo
łamane
granulowane
wg PN-B11112:1996, PN-B-11115:1998
a) z surowca skalnego
kl. I, II1); gat.1
b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i
kl. I; gat. 1
stalownicze)
2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996
3 Żwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996
4 Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84
kl. I, II1) gat.1, 2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996
6 Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961
podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia
laboratoryjnego
7 Asfalt drogowy wg PN-EN-12591:2002
35/50 2)
8 Polimeroasfalt drogowy
DE30 A,B,C, DP30,
wg TWT PAD-97
DE80 A,B,C 2) , DP80 2)
1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dla KR3-4
2.5. Kruszywo
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
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Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.6. Asfalt upłynniony
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974.
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 wytwórni(otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
 skrapiarek,
 walców lekkich, średnich i ciężkich ,
 walców stalowych gładkich ,
 walców ogumionych,
 szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
 samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

4. TRANSPOSRT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:
 cysternach kolejowych,
 cysternach samochodowych,
 bębnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
4.2.2. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM oraz w aprobacie
technicznej.
4.2.3. Wypełniacz
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
4.2.4. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.
55
Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej PIK

SST

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru do
wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
 doborze składników mieszanki mineralnej,
 doborze optymalnej ilości asfaltu,
 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
Rzędne krzywych granicznych MM dla kategorii ruchu
od KR 3 do KR 6
Wymiar oczek sit #, mm
Mieszanka mineralna, mm
Zawartość asfaltu
od 0 do12,8
Przechodzi przez:
16
100
12,8
87÷100
9,6
73100
8,0
6689
6,3
5775
4,0
4760
2,0
3548
Zawartość ziarn > 2,0
(5265)
0,85
2536
0,42
1827
0,30
1623
0,18
1217
0,15
1115
0,075
79
Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA, % m/m
4,86,5
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunku 1.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy ścieralnej
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg
metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5.
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do
8.
5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i
wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5.
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 57. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być
ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania
podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5.
Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania
podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Lp

Właściwości

Wymagania wobec MMA i warstwy ścieralnej
z BA dla kategorii ruchu KR 3 do KR 6
 14,0 (18)3)
w
 10,02)

Moduł sztywności pełzania 1), MPa
Stabilność próbek wg metody Marshalla
temperaturze 60o C, kN
3 Odkształcenie próbek jw., mm
od 2,0 do 4,5
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v
od 2,0 do 4,0
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., %
od 78,0 do 86,0
6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm
od 3,5 do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm
od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm
od 5,0 do 7,0
7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %
 98,0
8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)
od 3,0 do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy
projektowania składu MMA
2) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka
3) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
1
2
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Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy wiążącej, wyrównawczej i
wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5.
Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, wyrównawczej i
wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM dla
Wymiar oczek sit #, mm
kategorii ruchu KR 3 do KR6
Zawartość asfaltu
od 0 do 20
Przechodzi przez:
25,0
100
20,0
87÷100
16,0
77100
12,8
6690
9,6
5681
8,0
5075
6,3
4567
4,0
3655
2,0
2541
zawartość ziarn > 2,0 mm
(5975)
0,85
1630
0,42
922
0,30
719
0,18
515
0,15
514
0,075
47
Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA, %
4,05,5
m/m
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunk 2.

Rys. 2.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiążącej,
wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz
wzmacniającej z betonu asfaltowego
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Właściwości

SST

Wymagania wobec MMA, warstwy wiążącej,
wyrównawczej i wzmacniającej dla kategorii
ruchu od KR 3 do KR 6
 16,0 (22)2)

Moduł sztywności pełzania 1), MPa
Stabilność próbek wg metody Marshalla w
temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75
11,0
uderzeń ubijaka, kN
3
Odkształcenie próbek jw., mm
od 1,5 do 4,0
4
Wolna przestrzeń w próbkach jw., %(v/v)
od 4,0 do 8,0
5
Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach
 75,0
jw., %
6
Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 16,0 mm
od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm
od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm
od 7,0 do 10,0
7
Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %
 98,0
8
Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)
od 4,5 do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy
projektowania składu MMA
2) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
1
2

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej
prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą.
Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od
temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza,
lecz nie więcej niż  2 % w stosunku do masy składnika.
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w
ilościach określonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym
utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5o C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
- dla 35/50
od 145o C do 165o C,
- dla 50/70
od 140o C do 160o C,
- dla polimeroasfaltu wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała
właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30 o C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
- z 35/50
od 140o C do 170o C,
- z 50/70
od 135o C do 165o C,
- z polimeroasfaltem wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia
podłoża powinna być sucha i czysta.
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm
Lp.
Drogi i place
Podłoże pod warstwę
ścieralną
wiążącą i wzmacniającą
1 Drogi klasy A, S i GP
6
9
2 Drogi klasy G i Z
9
12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi
12
15
W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać poprzez
frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.
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Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub
asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
upłynniacza podano w tablicy 8.
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub
materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego
Lp.

1
2
3
4

Podłoże do wykonania warstwy
z mieszanki betonu asfaltowego

Ilość asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego, kg/m2
Podłoże pod warstwę asfaltową
Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa
od 0,7 do 1,0
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
od 0,5 do 0,7
mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
od 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
od 0,2 do 0,5
powierzchni

5.5. Połączenie międzywarstwowe
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej,
w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w tablicy 9.
Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp.
Połączenie nowych warstw
upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m2
1 Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub
od 0,3 do 0,5
wzmacniająca
3 Asfaltowa warstwa wiążąca
od 0,1 do 0,3
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.
5.6. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5 o
C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości  8 cm. Nie
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.7. Zarób próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do
przeprowadzenia w obecności Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego podano
w tablicy 10.
Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m
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Lp
.

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej

SST

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
nawierzchni dróg o kategorii ruchu
KR 3 do KR 6

1

2
3
4

Ziarna pozostające na sitach o oczkach #
mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;
2,0
Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach
# 0,075mm
Asfalt

 4,0
 2,0
 1,5
 0,3

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym
sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkcie 5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na
odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:
- dla asfaltu 35/50
130o C,
- dla asfaltu 50/70
125o C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy
powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych
powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tablicy 11.
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. Wyniki
powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie
badań innymi równoważnymi metodami.
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.
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Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
Częstotliwość badań
Lp.
Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba badań na dziennej działce
roboczej
1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno1 próbka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwórni
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Właściwości asfaltu
dla każdej dostawy (cysterny)
3 Właściwości wypełniacza
1 na 100 Mg
4 Właściwości kruszywa
przy każdej zmianie
5 Temperatura składników mieszanki
dozór ciągły
mineralno-asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralnokażdy pojazd przy załadunku i w czasie
asfaltowej
wbudowywania
7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej
jw.
8 Właściwości próbek mieszanki mineralnojeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytwórni
lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokładność pomiaru  2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla.
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tablica 12
Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
Lp.
1
2
3
4
5

Badana cecha
Szerokość warstwy
Równość podłużna warstwy
Równość poprzeczna warstwy
Spadki poprzeczne warstwy
Rzędne wysokościowe warstwy

6
7
8
9
10

Ukształtowanie osi w planie
Grubość warstwy
Złącza podłużne i poprzeczne
Krawędź, obramowanie warstwy
Wygląd warstwy

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
2 razy na odcinku drogi o długości 1 km
każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m
nie rzadziej niż co 5m
10 razy na odcinku drogi o długości 1 km
pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej
oraz usytuowania osi według
dokumentacji budowy
2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2
cała długość złącza
cała długość
ocena ciągła
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12

Zagęszczenie warstwy
Wolna przestrzeń w warstwie

SST

2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2
jw.

6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją + 5 cm (szerokość
nie mniejsza i nie większa niż 5 cm od zaprojektowanej).
6.4.3. Równość nawierzchni w kierunku podłużnym
Do oceny równości podłużnej warstw nawierzchni należy stosować jedną z następujących metod:
a) pomiar profilometryczny umożliwiający obliczanie wskaźnika IRI
Do profilometrycznych pomiarów równości podłużnej powinien być wykorzystywany sprzęt umożliwiający
rejestrację, z błędem pomiaru nie większym niż 1,0 mm, profilu podłużnego o charakterystycznych długościach
mieszczących się w przedziale 0,5 m do 50 m.
Wartości IRI oblicza się nie rzadziej niż co 50 m.
Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości wskaźnika, których nie można przekroczyć na 50%,
80% i 100% długości badanego odcinka warstwy nawierzchni.
Wartości wskaźnika wyrażone w mm/m określa tabela:
Rodzaj warstwy
50%
konstrukcyjnej
w-wa wiążąca
 2,0
w-wa ścieralna
 1,2

80%

100%

 3,4
2

 5,6
 3,3

b) pomiar równości warstwy przy pomocy planografu
Urządzenie to mierzy i rejestruje na taśmie wielkość prześwitu między teoretyczną linią łączącą spód kółek
jezdnych planografu a nawierzchnią.
Dla warstwy nawierzchni odchylenie profilu podłużnego nie powinno przekraczać 11 mm.
c) pomiar z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w PN.
Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m.
Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone
w liczbie pomiarów stanowiących 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku.
Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią.
Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela:
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej
w-wa wiążąca
w-wa ścieralna

Procent liczby pomiarów
95%
100%
7
8
4
5

Wymagania dotyczące równości podłużnej powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót i po ich
zakończeniu.
6.4.4 Równość nawierzchni w kierunku poprzecznym
Do pomiaru poprzecznej równości nawierzchni powinna być stosowana metoda równoważna metodzie z
wykorzystaniem łaty i klina, określonych w PN.
Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie może być mniejsza niż 20.
Wymagana równość poprzeczna jest określona przez wartość odchyleń równości, które nie mogą być
przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 90% oraz 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym
odcinku.
Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią.
Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela:
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej
Procent liczby pomiarów
90%
100%
w-wa wiążąca
6
8
w-wa ścieralna
3
5
Wymagania dotyczące równości podłużnej powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót i po ich
zakończeniu.
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6.4.5. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
0,5%.
6.4.6. Rzędne wysokościowe warstwy
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  1 cm.
6.4.7. Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją 5 cm.
6.4.8. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być nie mniejsza od grubości projektowanej, z tolerancją + 10% (nie dotyczy bardzo
cienkich i cienkich warstw), a:
- dla bardzo cienkich warstw od 1,5 do 2,5 cm, tolerancja + 5 mm,
- dla cienkich warstw od 2,5 do 3,5 cm, tolerancja  5 mm.
6.4.9. Złącza podłużne i poprzeczne
Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącza podłużnego i poprzecznego polega na oględzinach. Złącza
powinny być równe i związane.
6.4.10. Krawędź, obramowanie warstwy
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3mm do 5 mm
ponad ich powierzchnię. Warstwa nieobramowana powinna być wyprofilowana a w miejscach gdzie zaszła
konieczność obcięcia, pokryta asfaltem.
6.4.11. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i
spękań. Luźne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy powinny być usunięte.
6.4.12. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie
laboratoryjnej.
6.4.13 Ocena właściwości przeciwpoślizgowych
Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni określone są za pomocą miarodajnego współczynnika tarcia
nawierzchni, którego wartośc po dwóch miesiącach od oddania drogi do użytkownika nie powinna być mniejsza
niż:
Rodzaj warstwy
Miarodajny współczynnik tarcia przy prędkości zablokowanej opony
konstrukcyjnej
względem nawierzchni
30 km/h
60 km/h
90 km/h
w-wa ścieralna
0,48
0,39
0,32

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1m2 warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o podwyższonej odporności
na koleinowanie gr. 5 cm, 1m2 warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o podwyższonej odporności
na koleinowanie gr. 4 cm.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne.

64
Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej PIK

SST

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę
jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o podwyższonej odporności na
koleinowanie gr. 5 cm, 1m2 warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o podwyższonej odporności na
koleinowanie gr. 4 cm obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
 dostarczenie materiałów,
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996
2. PN-B-11112:1996
3. PN-B-11113:1996
4. PN-B-11115:1998

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni
drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
8. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych
9. PN-S-04001:1967
Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.
10. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.
11. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
12. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
10.2. Inne dokumenty
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt
54, IBDiM, Warszawa, 1997
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999
15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne
oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod
obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995
17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.
430).
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D.05.04.01. NAWIERZCHNIA Z ŻYWIC EPOKSYDOWOPOLIURETANOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem nawierzchni epoksydowo-poliuretanowej na budowanym mostcie wraz z dojazdami na rzece
Krutyń w msc. Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z materiałów
nawierzchniowych na bazie żywic epoksydowych i poliuretanu wykonywanych na powierzchniach betonowych
bez zastosowania izolacji. Zakres Robót obejmuje wykonanie nawierzchni gr. min. 4mm na powierzchni kap
chodnikowych.
Dodatkowo niniejsza ST obejmuje także uszczelnienie i wzmocnienie styku pomiędzy krawężnikiem mostowym,
a betonem kap chodnikowych za pomocą taśmy z tworzywa sztucznego.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi w ST
DM.00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, normami oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1. Nawierzchnia
Materiał nawierzchniowy powinien być chemoutwardzalny na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanu. Musi
nadawać się do układania na powierzchniach z betonu. Materiał ten po utwardzeniu winien posiadać następujące
cechy:
– gęstość około 1,2kg/dm3,
– graniczna odkształcalność powodująca pękanie ponad 25%,
– naprężenie rozciągające - ponad 6MPa,
– ścieralność badana na tarczy Bõhmego ≤ 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 ≥ 2,0 MPa, wartość pojedynczego wyniku
≥1,5MPa.
Jako wypełniacz należy stosować suchy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,10,3 mm do warstwy szpachli i
0,40,7 mm do warstwy nawierzchni.
Grubość warstwy nawierzchni powinna wynosić nie mniej niż 3,0 mm dla lekkiego ruchu pieszego i 5,0 mm dla
intensywnego ruchu pieszego.
Dobór materiału nawierzchniowego podlega uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Stosować można tylko taki
materiał, dla którego Wykonawca przedstawi aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDM, atest
producenta oraz Karty Techniczne stosowanych materiałów.
2.2. Taśma z tworzywa sztucznego
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Należy zastosować taśmę w formie siatki o oczkach max. 10x10mm i szerokości 15cm. Taśma nie powinna mieć
grubości większej niż 2mm. Taśma powinna uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
2.3. Klej epoksydowy do przyklejenia taśmy
Należy zastosować klej posiadający wszelkie wymagane aprobaty techniczne oraz akceptację Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać warunkom określonym w instrukcji wykonania nawierzchni
opracowanej przez producenta. Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Transport materiałów chemicznych w szczelnych, oryginalnych opakowaniach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Przygotowanie podłoża
Powłoki izolacyjno-nawierzchniowe układa się na podłożu betonowym pozbawionym mleczka cementowego,
luźnych niezwiązanych składników, odpowiednio wytrzymałym, suchym, czystym, równym i gładkim.
Usuwanie mleczka cementowego z powierzchni betonu należy wykonać przez obróbkę strumieniowo-ścierną lub
hydropiaskowanie. 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 że 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 Inspektora
Nadzoru z wpisem do dziennika budowy. W pierwszym etapie podłoże należy zagruntować środkami
firmowymi na bazie żywic. Lepszą metodą jest szpachlowanie podłoża żywicą 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. Ważne jest ścisłe przestrzeganie proporcji składników oraz czasu przydatności do
stosowania. W przypadku żywic, 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 6tej wg BN-80/6811-01). 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 :
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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 żywicy 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 żywicy 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.
Podlewki pod bariery, barieroporęcze, balustrady, słupy oświetleniowe i ekrany akustyczne należy przykryć
materiałem nawierzchniowym.
Na łączeniu krawężnika i betonu kapy nawierzchnię należy wzmocnić matą zbrojeniową zapobiegającą
powstawaniu pęknięć i rys w nawierzchni (pasmo szerokości 10-15cm). Mata musi być zgodna z systemem
producenta nawierzchni.
-

5.4. Ułożenie taśmy z tworzywa sztucznego
Taśmę szerokości 15cm należy układać między krawężnikiem a betonem kapy chodnikowej przed układaniem
nawierzchnio-izolacji. Taśmę należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się i deformowaniem przyklejając ją do
powierzchni krawężnika i kapy chodnikowej klejem epoksydowym.
5.5. Warunki atmosferyczne wykonywania robót
Prace związane z wykonywaniem izolacjo- nawierzchni należy wykonywać w sprzyjających warunkach
atmosferycznych, przy dobrej i suchej pogodzie w temperaturach powyżej 10ºC do 30ºC. Wilgotność względna
powietrza nie powinna przekraczać 75%.Podłoże na którym jest układana izolacjo –nawierzchnia powinno mieć
temperaturę o 3ºC 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 żywic. W
przypadku konieczności wykonywania robót w niesprzyjających warunkach pogodowych, należy je wykonywać
pod namiotami klimatyzowanymi w całym okresie układania żywic i ich dojrzewania. Należy bezwzględnie
przestrzegać wymagań producenta odnośnie temperatury powietrza, podłoża oraz wilgotności powietrza i
podłoża w czasie prowadzonych robót.
5.6. Warunki BHP
Podczas pracy należy stosować się do przepisów i wskazówek podawanych przez producenta. Nie wolno zbliżać
się z otwartym ogniem ani prowadzić robót spawalniczych.
UWAGA: Stosowane do wykonywania izolacjo- nawierzchni żywice chemoutwardzalne zawierają często
substancje lotne nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem mogą
gromadzić się w stężeniach powodujących zatrucie pracowników.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „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.
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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 ST, stanie używanych materiałów zgodnie z pkt.6.1 ST,
parametrach technologicznych wbudowywanych materiałów oraz ich ilości.
Kontrola wykonania robót obejmuje:
- badanie przygotowania podłoża zgodnie z pkt.5.1 ST, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
- kontrolę wykonania warstwy gruntującej na bazie żywic. Prawidłowo zagruntowana powierzchnia powinna
być sucha i lekko błyszcząca. Posypka piaskowa powinna być mocno przyklejona do żywicy i częściowo w
nią wtopiona. Kontrola grubości układanej powłoki gruntującej powinna być prowadzona na bieżąco przez
sprawdzenie ilości zużytych materiałów.
- 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, aż 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, dopuszczalny 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
wartość pojedynczego odczytu ≥ 1,5 MPa )
Badanie przyczepności do podłoża powinno być wykonane w dwóch polach 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 krążków o średnicy 50 mm naklejonych na powierzchni, mierząc siłę zrywającą i
wartość przyczepności specjalnym aparatem. Po naklejeniu krążka powłokę nacina się na całej grubości do
podłoża na gł.1,0 do 3,0 mm, koronką o średnicy równej średnicy krążka. 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 ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej nawierzchnio-izolacji o spoiwie
epoksydowo–poliuretanowym na kapach chodnikowych gr. min. 4mm oraz 1mb ułożonej taśmy z tworzywa
sztucznego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „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 ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności z ST i
przedstawić je do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9.
Płatności podlega powierzchnia (m²) wykonanej i odebranej izolacjo –nawierzchni o grubości zgodnej z
projektem.
Cena jednostkowa uwzględnia:
- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji
- przygotowanie podłoża,
- wypełnienie szczelin kitem elastycznym,
- wzmocnienie matą styku krawężnika i betonu kapy,
- ułożenie nawierzchni i jej pielęgnacja,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- wykonanie badań i pomiarów.
Płatności podlega także 1mb wykonanej i odebranej taśmy uszczelniającej z tworzywa sztucznego zgodnej z
projektem.
Cena jednostkowa uwzględnia:
- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji
- przygotowanie podłoża,
- wzmocnienie taśmą styku krawężnika i betonu kapy chodnikowej,
- 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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D.06.01.02. UMOCNIENIE SKARP NASYPU PRZEZ HUMUSOWANIE I
OBSIANIE TRAWĄ
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia skarp drogowych przez
humusowanie i obsianie trawą, związanych z budową mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc.
Wojnowo.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności związane z umocnieniem poszerzonych skarp
nasypu drogowego przez humusowanie gr. 10 cm i obsianie trawą.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY.
2.1. Humus.
Do zahumusowania należy użyć ziemię urodzajną z wcześniejszego odhumusowania.
2.2. Nasiona traw.
Do obsiania skarp należy użyć nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakości.

3. SPRZĘT.
- grabie,
- łopaty.

4. TRANSPORT.
Transport humusu może być wykonany dowolnymi środkami transportu wybranymi przez wykonawcę. W
trakcie załadunku wykonawca powinien zwrócić uwagę na oczyszczenie humusu z zanieczyszczeń obcych
takich jak korzenie, kamienie itp.
Nasiona traw podczas transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem..

5. WYKONANIE ROBÓT.
Przed przystąpieniem do humusowania i obsiania skarp ich powierzchnie powinny odpowiadać wymaganiom
określonym w Dokumentacji Projektowej.
Powierzchnie skarp należy przykryć ziemią urodzajną warstwą gr. 10 cm.
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy, prowadzone w dół i przedłużone poza
krawędź korony nasypu i podnóże skarpy na 15 - 20 cm.
Obsianie powierzchni skarp trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Zaleca się przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni.
Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilości 6 kg/1000 m2 skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
Rozkładany humus na skarpie powinien być lekko zagęszczony.
Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu.
Zaleca się w okresie suszy systematyczne zraszanie wodą obsianej powierzchni chroniącej ziarna przed
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wysychaniem.
Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonawstwie robót:
- grubość humusu - +- 2 cm,
- wysiana ilość nasion w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Inspektor Nadzoru na podstawie pomiarów i oceny wizualnej wykonanych robót dokonuje ich przyjęcia lub
zaleca dokonanie poprawek.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową wykonanych robót jest 1 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST w
oparciu o ich ocenę wizualną.

9. PŁATNOŚĆ.
Roboty faktycznie wykonane i odebrane zostaną zapłacone wg ceny jednostkowej za 1 m2 humusowania i
obsiania trawą.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów,
- obsianie nasionami trawy,
- konserwację i pielęgnację umocnień,
- niezbędne zabezpieczenia bhp.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Nie występują.
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D.06.01.03. UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWÓW I
ŚCIEKÓW
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem umocnienia powierzchni ścieków w związku z budową mostu wraz z dojazdami
na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
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 specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem
ścieków na przebudowywanym obiekcie i obejmują:
 wykonanie ścieku skarpowego z prefabrykowanych betonowych płyt ściekowych typu trapezowego
ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm,
 umocnienie wylotu ścieków betonem i narzutem kamiennym
 wykonanie ścieku podchodnikowego prefabrykowanego.
1.4. Określenia podstawowe
Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu
na
budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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 dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
„Wymagania ogólne”.

ST D-M.00.00.00

2.2. Masa zalewowa
Należy stosować bitumiczną masę zalewową na zimno.
2.3. Kruszywo
Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111.
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113.
Piasek o k=10 – 15 m/dobę i k=20 m/dobę
2.4. Cement
Cement portlandzki klasy 32,5 N powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN-197-1: 2002.
2.5. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami
PN-B-14504 i PN-B-14501.
2.6. Elementy prefabrykowane ścieku trapezowego z betonu klasy co najmniej B30
Betonowa płyta ściekowa typu trapezowego 38x50x50x20 cm.
Zastosowane prefabrykaty pod względem jakości powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-80/6775-03
arkusz 01 – „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”.
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Ponadto nasiąkliwość betonu w prefabrykatach nie powinna być większa niż 4%.
2.7. Elementy prefabrykowane ścieku podchodnikowegoo z betonu klasy co najmniej B30
Betonowa płyta kryjąca, prostokątna o wymiarach 100x50x7cm.
Krawężnik drogowy betonowy o wymiarach 20x30cm.
Zastosowane prefabrykaty pod względem jakości powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-80/6775-03
arkusz 01 – „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”,
Ponadto nasiąkliwość betonu w prefabrykatach nie powinna być większa niż 4%.
2.7. Beton
Należy stosować beton klasy B 30 – wymagania jak w PN-B-06250.
2.8. Kamień narzutowy

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
 równiarek,
 walców gładkich i żebrowanych,
 ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
 wibratorów samobieżnych,
 płyt ubijających.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Transport cementu
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
4.2.3. Transport elementów prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed uszkodzeniami.
Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 RG.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Układanie elementów prefabrykowanych
Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika I s ≥ 1,0.
Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1:4 i zagęścić do
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wskaźnika Is ≥ 1,0. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych
ścieku zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2 i utrzymywać w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
5.3. Ściek skarpowy z prefabrykowanych betonowych płyt ściekowych typu trapezowego należy wykonać
według Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych karta nr 01.25 i karta nr 1.26.
5.3. Umocnienie wylotów ścieków skarpowych należy wykonać według Katalogu Powtarzalnych Elementów
Drogowych karta nr 01.29.
5.4. Ściek pochodnikowy należy wykona_ według Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych karta nr
01.30.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na sprawdzeniu daty
ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
6.3. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
 wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.6,
 szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka  2 cm,
 odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne  1 cm,
 równości górnej powierzchni ścieku - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m - 1 cm,
 dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru robót jest:
- 1m (metr) wykonanego ścieku skarpowego,
- 1 szt. (sztuka) wykonanego umocnienia wylotu ścieku skarpowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania ścieku skarpowego obejmuje:
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie koryta,
 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
 dostarczenie i wbudowanie materiałów,
 wykonanie fundamentu ze żwiru,
 ułożenie prefabrykatów oraz krawężników,
 wykonanie i pielęgnacja spoin,
 wykonanie narzutu kamiennego,
 wykonanie wylotu betonowego,
 uporządkowanie terenu,
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 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-14501
PN-B-14504
PN-EN-197-1 : 2002.
PN-R-65023
BN-88/6731-08
PN-B-06250

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Zaprawy budowlane zwykłe
Zaprawa cementowa
Cement.Część I:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku.
Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych
Cement. Transport i przechowywanie
Beton zwykły.
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D.06.03.01. KONSTRUKCJE OPOROWE Z ELEMENTÓW
PREFABRYKOWANYCH
1.

WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścian
oporowych wykonanych w technologii gruntu zbrojonego w związku z budową mostu wraz z dojazdami na
rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Budowa ścian oporowych w technologii zbrojonych konstrukcji ziemnych ze zbrojeniem niepodatnym przy
zastosowaniu systemu składającego się ze stalowego ocynkowanego zbrojenia gruntu, paneli elewacyjnych i
gruntu nasypowego, układanego w kolejnych warstwach. Niniejsza ST nie obejmuje wykonania konstrukcji
zwieńczających ( gzymsowych) na których umieszczane są elementy wyposażenia : balustrady , bariery itp.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Ściana oporowa z gruntu zbrojonego - ściana oporowa w systemie Gruntu Zbrojonego przeznaczona do
utrzymania w stanie stateczności uskoku naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych. Zawiera elementy
formujące ścianę oraz połączone z nimi warstwy zbrojenia poziomego umieszczonego w zasypce. Zbrojenie jest
połączone z elewacją za pomocą systemu ściągów oraz śrub. Zbrojenie jest kotwione w gruncie poprzez tarcie.
Prefabrykowane elementy betonowe - betonowe elementy elewacyjne służące do uformowania ściany czołowej
Pasy stalowe - pasy przenoszące naprężenia rozciągające, wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej,
mocowane do czołowych prefabrykowanych elementów betonowych.
Geowłóknina (geotextylia) – z włókien polipropylenowych lub poliestrowych, wykonana w technologii
igłowania mechanicznego. Geowłóknina układana jest na połączeniach poziomych i pionowych w celu
zabezpieczenia zasypki przed przesypywaniem oraz filtracji wody przez szczeliny pomiędzy prefabrykowanymi
elementami betonowymi.
Zasypka - grunt nasypowy, którym uzupełnia się przestrzeń w wykopie poniżej pierwotnego poziomu terenu po
wybudowaniu konstrukcji dla której wykonano wykop.
Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z przedmiotowymi normami i ST D-M
00.00.00 Wymagania Ogólne pkt 1.4.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. Wymagania Ogólne pkt 1.5
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z Dokumentacją Projektową , ST oraz zaleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00
Wymagania ogólne pkt 2.
Wykonawca powinien we własnym zakresie zakupić lub uruchomić produkcję płyt okładzinowych, zakupić pasy
zbrojeniowe, łączniki, elementy dylatacyjne oraz inne niezbędne materiały.
Stosowane materiały muszą być zatwierdzone przez Inżyniera.
Wykonawca winien we własnym zakresie uzyskać dostęp do płyt okładzinowych (uruchomić produkcję lub
zakupić). Pasy zbrojeniowe, łączniki, geowłóknina oraz inne niezbędne elementy powinny być zgodne z
niniejszą Specyfikacją.
Okres użytkowy konstrukcji z gruntu zbrojonego powinien być zakładany na 100 lat dla pasów stalowych
ocynkowanych przy ubytku zbrojenia 1,5mm (PN-83/B-03010).
Zwieńczenie ścian oporowych będzie wykonane w technologii na mokro.
2.2. BETONOWE PŁYTY OKŁADZINOWE
Beton winien być klasy min(B-35) , W8 i F150.
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Do produkcji i metody badań betonu mają zastosowanie ST M-13.01.01 oraz PN-EN 206-1. Kruszywo do
betonu musi spełniać wymagania mrozoodporności wg PN-EN 12620:2002.
Prefabrykaty mogą być dopuszczone do zastosowania jako wyroby budowlane wykonane według indywidualnej
dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent
wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z
innymi przepisami.
2.2.1. Wykończenie betonu
Kolor, wzór i faktura wykończenia betonu na powierzchniach odkrytych powinny zgodne z Dokumentacja
Projektową i być zaakceptowane przez Inżyniera.
Tylne powierzchnie płyt winny być przetarte w celu usunięcie pustych przestrzeni między kruszywem oraz
nierówności powierzchni przekraczających 5mm.
W przypadku prefabrykatów, które nie będą pokryte powłoką malarską powierzchnie zewnętrzne lica paneli
będą gładkie w kolorze naturalnego betonu. W tym przypadku kolor prefabrykatów może posiadać miejscowe
przebarwienia i różnorodne odcienie, odpowiadające procesowi technologicznemu dojrzewania betonu.
2.2.2. Tolerancje
Wszystkie elementy winny być wytwarzane z zachowaniem następujących tolerancji wymiarowych:
-wszystkie wymiary - w zakresie ±5 mm
-odchylenie kątowe w stosunku do wysokości prefabrykatu nie powinno przekraczać 5 mm na 1,5 m ,
-nierówności powierzchni czołowej nie powinny być większe niż 7mm na 1,50m.
2.2.3. Wytrzymałość na ściskanie
Odbiór betonowych płyt okładzinowych pod kątem wytrzymałości na ściskanie zostanie przeprowadzony na
podstawie niniejszej specyfikacji. Z każdej partii 50 płyt pobiera się zestaw kostek kontrolnych uformowanych z
betonu przeznaczonego do produkcji płyt. Na pobranych próbkach wykonywane są badania sprawdzające
wymagania podane w pkt. 2.2 .
2.2.4. Oznaczenie
Oznaczenie prefabrykatu i data jego wytworzenia winna być w czytelny sposób wypisana na tylnej ścianie
każdej płyty.
2.3 STAL ZBROJENIOWA
Typ, rozmiar, długości i rozmieszczenie stali zbrojeniowej w płytach okładzinowych i w gzymsie winny być
zgodne z Dokumentacją Projektową poszczególnych ścian oporowych i ST M-12.01.01.
2.4 BETONOWE ŁAWY FUNDAMENTOWE
Beton na ławy fundamentowej winien być klasy(B-30) , W8,F 150 wg ST M -13.01.01
Tolerancje wykonania fundamentów:
na szerokości ± 30 mm
na wysokości odchylenie od poziomu ±5 mm na długości 4 m
2.5 PASY STALOWE
Zbrojenie gruntu powinno być wykonane pasami ze stali walcowanej niskostopowej karbowanej, odpowiedniej
do cynkowania i zatwierdzonej przez Inżyniera.
Pasy powinny być wykonane w specjalistycznej wytwórni i posiadać wytrzymałość Rm>520 MPa.
Żeberka (karby) na powierzchni pasów powinny być rozmieszczone w odległościach, powodujących
odpowiednie tarcie między pasami, a gruntem zasypowym. Rozstaw żeberek powinien być zgodny z
Dokumnetacja Projektową .
Zbrojenie powinno być wykonane z pasów o szerokości 45 i 50mm i grubości 5 i 4mm.Nośność pasów powinna
wynosić min. 100 kN
Grubość powłoki ocynku powinna wynosić min. 70μm. Właściwości powłoki ocynku, ewentualne uszkodzenia
oraz poprawki dotyczące samej powłoki powinny odpowiadać (EN ISO 1461).
Suma obszarów bez powłoki, które muszą zostać poddane poprawkom, nie może przekroczyć 0,5% łącznej
powierzchni elementu. Pojedynczy obszar bez powłoki nie może przekroczyć powierzchni 10cm2.
Pasy należy przechowywać i składować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem i zbrudzeniem.
2.6 ELEMENTY ŁĄCZĄCE-ŚCIĄGI I ŚRUBY
Łączenie pasów z prefabrykatami osłonowymi powinno odbywać się za pomocą systemu stalowych ściągów i
śrub. Ściągi powinny być wykonane i rozmieszczone w prefabrykatach zgodnie z Dokumentacją Projektową
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wybranego systemu nasypu zbrojonego. Ściągi powinny być wykonane ze stali ocynkowanej o przykryciu cynku
min.5g/dm2 (70÷140μm) i wymiarach 45x4mm2.
Śruby M 12x30 klasy 10.9 powinny być wykonane ze stali ocynkowanej.
2.7 ŁOŻYSKA
Prefabrykaty betonowe powinny być ustawione jeden na drugim i oddzielone łożyskami elastomerowymi
(EPDM) o wymiarach 100x85x20mm. Łożyska powinny być ustawiane w stykach pomiędzy prefabrykatami po
dwa pod każdą płytą dla ścian do wysokości 12m i na czterech łożyskach dla ścian o wysokości większej niż
12m.
Śruby M 12x30 klasy 10.9 powinny być wykonane ze stali ocynkowanej.
2.8 GEOWŁÓKNINA
Niezależnie od użytego materiału zasypowego i warunków wodnych celem uszczelnienia paneli zaprojektowano
ułożenie od strony gruntu na wszystkich złączach pionowych i poziomych pasów z geowłókniny
polipropylenowej szerokości 400mm
Geowłóknina separacyjna powinna być bez pęknięć i dziur i powinna spełniać następujące wymagania:
Lp

Właściwości

1

Minimalna masa powierzchniowa

2

Wytrzymałość na rozciąganie
- wzdłuż pasma
-wszerz pasma
Wodoprzepuszczalność prostopadłą do
płaszczyzny geowłókniny kV z Δh
wody=100mm przy obciążeniu:
-2kPa
-20kPa

3

Jednost
ki
g/m2

Wymagania

Metody badań wg:

120

PN-EN 965/1999

kN/m
kN/m

≥7.0
≥7.0

PN-ISO 10319:1996

m/s
m/s

0.003+/- 25%
0.002 +/-25%

PN-ISO 12956:1995

2.9. MATERIAŁ ZASYPOWY
2.9.1 Charakterystyka fizyczna
Materiał zasypowy wybrany do wykonania zasypki zbrojonej powinien niespoisty, być wolny od materiałów
organicznych lub innych zanieczyszczeń. Powinien być tak dobrany, aby można było uzyskać co najmniej
zagęszczenie odpowiadające Is=1.0.
Wskaźnik różnoziarnistości gruntu U powinien być nie mniejszy niż 3,0 (pod warunkiem uzyskania zgodnego z
normą wskaźnika zagęszczenia).
W przypadku kiedy materiał zasypowy nie spełni wymagań współczynnika wodoprzepuszczalności min.
8m/dobę należy wykonać warstwę filtracyjną na szerokości 1.0÷0,5m równolegle do muru oporowego z
materiału spełniającego wymagania zasypki.
Jeśli więcej niż 15% materiału przechodzi przez sito 75μm wtedy wymagania fizyczne dla zasypki powinny być
powtórzone i będą odpowiednie, jeśli mniej niż 10% materiału będzie przechodziło przez sito 20μm.
2.9.2 Charakterystyka chemiczna i elektrochemiczna
Wybrany materiał zasypowy winien spełniać następujące kryteria:
5< pH <10 PN-ISO 10390:1997 Jakość gleby. Oznaczenie p-H
2.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.
Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z montażem prefabrykatów i ich zakotwień, należy do
Wykonawcy.
Sprzęt do wykonania robót powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
W przypadku, gdy użyty sprzęt lub narzędzia nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej
jakości robót, Inżynier może zażądać zmiany stosowanego sprzętu lub narzędzi.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4.
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Sposób transportu przez Wykonawcę prefabrykatów przeznaczonych do wykonywania robót nie może
powodować obniżenia ich jakości lub uszkodzeń trwałych.
Wszystkie elementy należy traktować, przechowywać i transportować tak, by nie występowało
niebezpieczeństwo obłupywania, pękania, kruszenia ani występowania nadmiernych naprężeń zginających.
Podczas przechowywania płyty winny opierać się na wytrzymałych podkładach umieszczonych bezpośrednio
przy taśmach wiążących lub kołkach spinających w celu uniknięcia uszkodzenia tych taśm wiążących lub
kołków spinających.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości dla robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich
będą wykonywane roboty.
5.2 WYKOPY POD ŚCIANY
Wykopy zostały ujęte w ST M.11.01.01 i winny być zgodne z jej wymaganiami.
5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Na wyrównanym gruncie rodzimym należy ułożyć warstwę odcinająca z geowłókniny separacyjnej a następnie
wykonać poduszkę fundamentową z materiału zasypki o grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową. Podłoże
pod konstrukcję winno być wyrównane na szerokości równej lub przekraczającej długość materiału zbrojonego według rysunków. Przed wykonaniem ściany, należy zbadać zgodność paramentrów geotechnicznych podłoża z
Dokumentacją Projektową .
W miejscach, gdzie zaprojektowano betonowe płyty okładzinowe, na poziomie posadowienia każdej płyty
należy wykonać betonową ławę wg ST M13.01.01. Ława winna być poddana pielęgnacji minimum 48 godzin
przed ułożeniem płyt.
5.4. UKŁADANIE BETONOWYCH PŁYT OKŁADZINOWYCH
Warstwy płyt betonowych układa się przy pomocy dźwigu, rozstaw płyt zapewniony jest poprzez pręty
polipropylenowe o długości 250mm umieszczone w specjalnie do tego przygotowanych otworach w rozstawie,
co 1500mm. Płyty powinny być ustawiane pierwotnie z lekkim nachyleniem w kierunku gruntu nasypowego dla
zredukowania ruchu, który wystąpi w czasie zasypywania i zagęszczania.
Płyty okładzinowe z przebarwieniami widocznymi od strony zewnętrznej, powstałymi w trakcie wykonywanie
prefabrykacji, należy tak wbudować , aby nie raziły swoim wyglądem . Wbudowanie takich prefabrykatów
Wykonawca musi uzgodnić z Inżynierem.
Płyty betonowe powinny być ustawiane jedna na drugiej i oddzielone łożyskami elastomerowymi (EPDM), po
dwa pod każdą płytę dla ścian do wysokości 12m i na czterech łożyskach dla ścian o wysokości większej niż
12m
Tolerancje dopuszczone w układanych warstwach paneli:
-max ±25mm wychylenie z płaszczyzny w jakimkolwiek punkcie na całej długości
-max ±25mm wychylenie w jakimkolwiek punkcie na wysokości
- max ±15mm przesunięcie szczelin
-max ±15mm poziom dowolnego panela
5.5. UŁOŻENIE PASÓW I ZASYPKI
Ułożenie zbrojenia powinno następować bezpośrednio po ułożeniu każdego poziomu paneli (płyty). Zbrojenie
gruntu należy układać warstwami poziomymi na zagęszczonej warstwie gruntu. Stalowe pasy należy układać na
wyrównanym podłożu prostopadle do ściany. Długość wysyłkowa stalowych pasów wynosi max.12m. Łączenie
pasów następuje za pomocą specjalnych płyt nakładanych z dołu i z góry a następnie mocowanych na śruby.
Grubość warstwy zasypki nie powinna przekraczać 375mm.Wykonawca winien zmniejszyć grubość warstwy,
jeśli będzie
Proctora, w przypadku badań optymalnej wilgotności. Badanie zagęszczenia należy wykonać min. jedno badanie
na 75 cm grubości zasypki dla każdego muru oporowego do 50 m długości.
Po zakończeniu prac danego dnia Wykonawca winien ukształtować ostatnią warstwę zasypki w taki sposób, by
umożliwić odpływ wody od powierzchni ściany. Zagęszczanie zasypki winno przebiegać bez naruszenia czy
odkształcenia zbrojenia i płyt. Zagęszczenie w pasie o szerokości 2 metrów przylegającym do tyłu ściany należy
wykonywać lekkimi ubijakami mechanicznymi.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.
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Należy kontrolować na bieżąco sposób prowadzenia prac. Należy sprawdzać wszystkie dopuszczalne tolerancje
podane w p. 5.3 niniejszych ST.
6.1. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA ZASYPKI
6.1.1. Rodzaje badań i pomiarów
Sprawdzenie jakości wykonania zasypki polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
punkcie 2.9 niniejszej specyfikacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
- badania zagęszczenia nasypu,
6.1.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z
każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej
niż jeden raz na %000 m3.
W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:
- skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 ,
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 ,
- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 ,
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,
- wskaźnik wodoprzepuszczalności
6.1.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:
- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż
jeden raz na 500 m2 warstwy,
- parametrów chemicznych i elektrochemicznych w zakresie określonym w pkt. 2.9.2 ; nie rzadziej niż jeden raz
na 500 m2,
6.1.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu
1,0. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 , oznaczenie
modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 .
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,
- lub jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu
odkształcenia.
Zagęszczenia ostatniej warstwy należy dodatkowo sprawdzić płytą VSS. Moduł odkształcenia wtórnego
powinien wynosić EII ≥ 85MPa a iloraz modułu wtórnego do pierwotnego Io<2,2 .
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych.
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona
przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.2. PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE
Wykonawca powinien przestrzegać podanych w Kontrakcie warunków dotyczących pobierania próbek i
wykonywania badań elementów konstrukcyjnych.
Badanie wodoprzepuszczalność i mrozoodporności betonu wg PN-88/B-06250
Badanie wytrzymałości betonu wg PN EN 12390-3:2002
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarowa jest m2 gotowego muru w skład którego wchodzą:
-prefabrykowane panele żelbetowe,
-płaskowniki zbrojeniowe,
-geowłóknina,
-izolacja,
-wszelkie elementy łącznikowe,
Osobnym obmiarom podlega fundament muru oporowego wykonany wg D.04.02.01, M.12.01.02, M.13.01.03
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” , pkt. 8 .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 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 Inżynier bądź
uprawniony pełnomocnik Inżyniera. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym
fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST, PFU ,
Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami Inżyniera.
8.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inżyniera. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badan i pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST, PFU,
Dokumentacją Projektowa .
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagań w ST, PFU, Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, to można wdrożyć procedurę
akceptowania wad zgodnie z Subklauzulą 11.12.
Podstawą dokonania odbioru robót są następujące dokumenty:
a) dziennik budowy,
b) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami,
c) uzasadnienia dokonywania zmian,
d) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.
e) pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy wykonania określonych robót zgodnie z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami zawartymi w ST oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez
Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIĄZANE)
10.1. SPECYFIKACJE
ST D-M-00.00.00 , ST M-11.01.01 , ST M-12.01.01 i ST M-13.01.01.
10.2. NORMY
PN-B-03010 Ściany oporowe – Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
EN 10025 “Hot rolled products of non alloy structural steel
ISO 1461 “Metallic coatings - Hot dip galvanised coatings on fabricated ferrous products - Requirements
NF P 94-220 Reinforcement dcs sols. Ouvrages en sols rapportes renforces par armatures ou nappes peu
extensible et souples. Norma dotycząca gruntów zbrojonych. British Road and Bridges Certificate No 95/R087
Recommendation AFPS 90 - Association francaise de genie parasismigue- ENPC 1990 .
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez
obciążenie płytą
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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D.07.03.01. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS
ROBÓT
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac
związanych z tymczasową organizacją ruchu na czas budową mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w
msc. Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest 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 SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem tymczasowego
oznakowania strefy robót, jego utrzymaniem i demontażem. Ruch samochodowy oraz pieszy na moście zostanie
wstrzymamy.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". Wykonawca robót jest
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Tablice znaków drogowych, słupki do znaków drogowych, tablice informacyjne, tablice kierujące, zastawy
drogowe, światła błyskowe.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogólne", pkt 3.
Sprzęt używany do montażu znaków i urządzeń zabezpieczających powinien mieć akceptację Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogólne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania oznakowania powinny odbywać się
tak aby zachować ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wytyczne wykonawstwa robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. Oznakowanie
prowadzonych robót i tras objazdowych powinno być wykonywane wyłącznie na podstawie zatwierdzonego
projektu tymczasowej organizacji ruchu. Światła na zestawach drogowych powinny być zasilane prądem o
napięciu max. 25 V i świecić się od zmierzchu do świtu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystości
powietrza. Znaki powinny być wykonane z folii odblaskowej II – giej generacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wytyczne kontroli jakości podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogólne", pkt 6.

84
Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej PIK

SST

Kontroli podlegają: zamocowanie i ustawienie słupków wraz z montażem wszystkich elementów znaków i
tablic.

7. OBMIAR ROBÓT
Ryczałt.

8. ODBIÓR ROBÓT
Na podstawie wyników kontroli wg pkt 6 należy sporządzić protokół odbioru robót. Jeżeli wszystkie badania
dały wyniki dodatnie, oznakowanie strefy robót należy uznać za wykonany zgodnie z SST i dokumentacją
techniczną. W przeciwnym wypadku wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z
wymaganiami i zgłosić do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność ryczałtem za wykonane roboty.
W skład ceny ryczałtowej wchodzi:
- dostarczenie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wbudowanie i rozebranie znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- bieżące utrzymywanie oznakowania w trakcie robót z uzupełnianiem zniszczonych lub
uszkodzonych elementów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie rozdziału, zał. nr 1 do Zarządzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z 6 czerwca 1990 r. ( poz. 184 ).
Instrukcja o znakach drogowych pionowych, zał. nr 1 do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 czerwca 1994 r.
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D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ustawienia
stalowych barier ochronnych w związku z budową mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc.
Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest 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 prowadzenia robót związanych z ustawieniem stalowych
barier ochronnych skrajnych na dojazdach do przebudowywanego mostu oraz wykonaniem zakończeń
powyższych barier i obejmują:
- bariery skrajne typu SP-09 przy rozstawie słupków co 2 m na dojazdach do mostu,
1.4. Określenia podstawowe
Stalowa bariera ochronna - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica wykonana ze
stali profilowanej taśmy stalowej.
Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni, korony drogi lub obiektu mostowego.
Bariera dzieląca – bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie
dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu pojazdu na druga jezdnię.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami, ST D-M.00.00.00 „Wymagania
ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1. Bariery ochronne
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ustawienia stalowych barier ochronnych typu
SP-09 wg zasad niniejszej ST są elementy barier ochronnych według „Katalogu Barier Drogowych”.
Wykonawca zamówi odpowiednie elementy stalowych barier ochronnych w oparciu o „Katalog Barier
Drogowych”.
Miejsce pozyskania materiałów musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru a zakupione bariery ochronny
muszą posiadać Aprobatę Techniczną.

3. SPRZĘT
Wykonawca powinien posiadać sprzęt do wbijania słupków bariery ochronnej np. wibromłoty. Powyższy sprzęt
powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i zabezpieczać wbijane słupki przed uszkodzeniem.

4. TRANSPORT
Elementy barier ochronnych stalowych oraz panele mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania
się i uszkodzenia podczas transportu, wg zaleceń producenta.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania
Warunki zakupu i transportu elementów barier ochronnych stalowych opisano w punktach 2 i 4 niniejszej ST.
5.2.2. Wyznaczenie odcinków wykonania barier ochronnych
Wyznaczenie odcinków (miejsc) ustawienia stalowych barier ochronnych należy wykonać na podstawie
Dokumentacji Projektowej oraz „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych” – Generalna Dyrekcja
Dróg Publicznych – 1994.
5.2.3. Osadzenie i zmontowanie stalowych barier ochronnych
Powyższe prace należy wykonać zgodnie z instrukcją (zaleceniami) producenta barier. Rozstaw słupków przy
barierach co 2 m. Na barierach należy zamontować słupki prowadzące (pachołki) zgodnie z „Instrukcją o
znakach pionowych”.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.1. Kontroli podlega zgodność usytuowania barier ochronnych
„Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych”.

z Dokumentacją Projektową oraz

6.2. Kontroli podlega zgodność zmontowania barier z instrukcją producenta.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) ustawionych stalowych barier ochronnych.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:
 transport elementów barier ochronnych na miejsce wbudowania,
 wytyczenie odcinków ustawienia barier wraz z miejscami osadzenia słupków,
 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
 wbicie słupków barier ochronnych,
 montaż taśmy profilowej oraz innych elementów bariery,
 przeprowadzenie pomiarów i badań, oczyszczenie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/94 Generalnego
Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 5 października 1994r.
Katalog Drogowych Barier Ochronnych. Producent
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Instrukcja o znakach drogowych pionowych – Monitor Polski nr 16.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczególnych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów drogowych i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia.
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D.08.01.01. KRAWĘŻNIK BETONOWY
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z ustawieniem krawężników betonowych na dojazdach do budowanego mostu wraz z dojazdami
na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obejmujących ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu krawężników
betonowych i obejmują:
- ustawienie krawężników betonowych 20x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości
5 cm i ławie betonowej z oporem,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST D-M.00.00.00 „Wymagania
ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawężnika na ławie betonowej według
zasad niniejszej ST są:
2.1. Krawężniki betonowe 20x30x100 cm
Zastosowane krawężniki pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom:
- BN-80/6775-03 arkusz 01 – „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”,
- BN-80/6775-03 arkusz 04 – „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”.
Ponadto nasiąkliwość betonu w krawężniku nie powinna być większa niż 4%.
2.2. Ława betonowa z oporem
Ława betonowa pod krawężnik oraz opór wykonane będą z betonu klasy B10, odpowiadającemu normie PN-B06250 „Beton zwykły”.
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, żwir, grys) – wymagania jak w PN-B-06712.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypkę pod krawężnik należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między krawężnikami:
- cement klasy 32,5 – odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1: 2002,
- piasek – należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06711,
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woda – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZĘT
3.1. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem krawężnika wykonane będą
ręcznie.
4.

TRANSPORT

4.1. Krawężniki - transport i składowanie krawężników betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą
BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania”.
4.2. Beton na ławę – transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia
wytworzonego betonu.
4.3. Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu,
zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powyższych robót. Źródła pozyskania
materiałów muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Transport i składowanie krawężników betonowych
zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.
5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robót
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją znakowania robót
prowadzonych w pasie drogowym”.
5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania krawężnika
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania krawężników, wykonane będzie na podstawie
Dokumentacji Projektowej.
5.2.4. Wykonanie koryta pod ławę betonową
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem, wykonane
będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość – zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów
Drogowych” i Dokumentacją Projektową.
5.2.5. Wykonanie betonowej ławy pod krawężniki
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest zobowiązany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla konkretnych materiałów,
zaakceptowana wcześniej przez Inspektora Nadzoru.
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-B-06250 „Beton zwykły”. Sporządzona
receptura musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B10, we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym.
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu.
Wykonana ława wraz z oporem.
5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod krawężnik.
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową grubości 5 cm, celem
prawidłowego osadzenia krawężnika. Podsypkę cementowo-piaskową wykonać należy w proporcji 1:4.
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5.2.7. Wbudowanie krawężników betonowych
Roboty związane w wbudowaniem krawężników winny być wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15
października przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie krawężnika należy
dokonać zgodnie z „Dokumentacją Projektową”. Przy wbudowywaniu krawężnika należy bezwzględnie
przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu krawężnika oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z
Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to  1 cm w niwelecie
krawężnika i  5 cm w usytuowaniu poziomym.
5.2.8. Wypełnienie spoin między krawężnikami
Spoiny między krawężnikami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przy użyciu 300
kg cementu na 1 m3 piasku. Materiały do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4 niniejszej ST.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 ‘Wymagania ogólne”.
6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. Badanie krawężnika na
etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inspektora Nadzoru, 3
sztuki krawężnika dla przeprowadzenia następujących badań:
- nośność krawężników,
- nasiąkliwość betonu,
- odporność na działanie mrozu.
Powyższe badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót
6.2.1. Badanie dostaw materiałów
Badanie krawężnika betonowego – Wykonawca dostarczy 1 sztukę krawężnika na 300 m wykonywanego
wbudowania, wybraną w obecności Inspektora Nadzoru do badań laboratoryjnych. Zakres badań laboratoryjnych
jak w punkcie 6.1.
Badania laboratoryjne wykonane będą na koszt Zamawiającego.
6.2.2. Badania betonu na ławę
Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymałości betonu na
ściskanie (1 seria próbek na 300 m wykonywanej ławy betonowej z oporem).
6.2.3. Kontrola ustawienia krawężnika
Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego krawężnika z Dokumentacją Projektową. Tolerancję
podano w punkcie 5.2.7.
Wykonać zgodnie z BN-64/8845-02 „Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru”.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1m (metr) wbudowanego krawężnika.
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:
 prace pomiarowe i przygotowawcze,
 transport i składowanie materiałów do wykonania robót,
 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
 wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem,
 wykonanie deskowania ławy betonowej,
 wykonanie ławy betonowej z oporem,
 rozebranie deskowania,
 pielęgnacja wykonanej ławy,
 wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod krawężnik,
 ustawienie krawężnika betonowego,
 wypełnienie spoin między krawężnikami przygotowaną zaprawą cementowo-piaskową,
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w
Warszawie.
BN-80/6775-03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6775-03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
PN-B-06250
Beton zwykły
PN-B-19701:1997
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
PN-B-06711
Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
BN-64/8845-02
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.
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D.08.02.01. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni
chodnikowych z kostki betonowej w związku z budową mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc.
Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 w obrębie dojazdów do
mostu.
1.4. Określenia podstawowe.
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowana. Produkowana jest jako
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M.00.00.00
“Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania.
2.2.1. Aprobata techniczna.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny.
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej.
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o takiej
grubości są produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości
± 3 mm,
- na szerokości
± 3 mm,
- na grubości
± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to; szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
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Lp.

SST

Cechy

Wartość

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2

Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż

5

3

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250
[2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości
próbek niezamrażanych, %, nie więcej niż

brak
5

Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [l], mm, nie więcej niż

4

l

4

20

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych.
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż “32,5".
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa
powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna być odmiany “1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą
laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe
zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania chodnika z kostki brukowej.
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki
brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa
się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki ogólne wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik.
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i
poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody
Proctora.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP  35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka.
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubość podsypki po
zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą,
zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsączająca.
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej
wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w ST D-04.02.01 “Warstwy odsączające i
odcinające".
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych.
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości.
Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada
aprobatę techniczną.
6.3. Badania w czasie robót.
6.3.1. Sprawdzenie podłoża.
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
- głębokości koryta:
- o szerokości do 3 m:
±1 cm,
- o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm,
- szerokości koryta: ± 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki.
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika.
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m 2
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ±3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150
do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za jednostkę wykonanej i odebranej roboty.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsączającej,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-06712
PN-B-32250

Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.
Beton zwykły.
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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D.08.02.02. OBRZEŻA BETONOWE CHODNIKOWE.
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wbudowania obrzeży betonowych w
związku z budową mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wbudowaniem obrzeży
betonowych 30x8cm obramowujących chodnik na dojazdach oraz umocnienia stożków skarpowych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY.
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2.
2.2. Materiały stosowane do umocnienia.
Do wykonania robót wykonawca zapewni następujące materiały:
- obrzeże betonowe 8 x 30 cm z betonu kl. B 20.
- piasek lub pospółkę.
3. SPRZĘT.
Nie występuje.

4. TRANSPORT.
Warunki ogólne transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4.
Obrzeża betonowe należy przewozić dowolnymi środkami transportu , uważając aby ich nie uszkodzić w czasie
przewożenia.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Warunki ogólne wykonania robót.
Warunki ogólne wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5.
5.2. Wykonanie robót.
Obrzeża należy wbudować przed wykonaniem chodnika z kostek betonowych.
W tym celu należy od strony ogrodzeń posesji wykonać rowek na taką głębokość aby po wbudowaniu obrzeża
jego górna krawędź była o 1,0 - 1,5 cm wyżej niż powierzchnia chodnika.
Następnie wbudowuje się obrzeża.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości.
Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6.

97
Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej PIK

SST

6.2. Prowadzenie kontroli jakości.
Badania polegają na sprawdzeniu wbudowania obrzeża betonowego pod względem jakości i zgodności z
projektem i normą. Zakres badań:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową,
- sprawdzenie za pomocą łaty równości górnej powierzchni obrzeża po wbudowaniu,
- sprawdzenie prostoliniowości wbudowania obrzeży.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową jest 1 mb wykonanego i odebranego obrzeża betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych prze wykonawcę robót zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami.

9. PŁATNOŚĆ.
Płatność za 1 mb wykonanego i odebranego obrzeża betonowego.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania i umocnienia,
- wbudowanie obrzeża,
- kontrolę jakości robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
BN-66/677401. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka.
BN-87/6774-04. Kruszywa naturalne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-88/B-30000. Cement portlandzki.
PN-88/B-30005. Cement hutniczy.
BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.
BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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M.11.02.01. STALOWA ŚCIANKA SZCZELNA
l. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wbiciem ścianki szczelnej stalowej z grodzic określonego typu oraz stalowych pali rurowych w
związku z budową mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania
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 specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z:
 wbiciem stalowej ścianki szczelnej z grodzic VL 604 wokół ławy fund. przyczółków o L=8,0m.
 wbiciem stalowej ścianki szczelnej z grodzie VL 604 pod stopniem wodnym o L=4,0m.
1.4. Określenia podstawowe
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
ST D-M.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 Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są:
2.1 Stalowa ścianka szczelna wg PN-EN 10248-2:1999. zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Grodzice powinny mieć oznaczone trudnozmywalną farbą ich gabaryty, numer partii i datę
produkcji. Stal powinna spełniać wymagania norm PN-M-84018 i PN-EN 10025:2002(U).
2.2. Stężenia.
Na elementy rozparcia stosować profile walcowane ze stali np. ceowniki lub dwuteowniki.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania ścianki szczelnej powinien mieć do dyspozycji następujący
sprzęt: kafar o masie młota dostosowanej do masy grodzie, wibromłoty,
żuraw samochodowy spawarki elektryczne Sprzęt używany do wykonania ścianki szczelnej musi być
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Transport grodzie powinien odbywać się po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych drogach
dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi. Pojazdy służące
do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. Transport powinien
zapewniać:
 stabilność pozycji załadowanych materiałów,
 zabezpieczenie grodzie przed ich uszkodzeniem,
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kontrolę załadunku i wyładunku.

Grodzice należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót związanych z wbiciem ścianki szczelnej powinien wykonać
Projekty: pomostów roboczych, ścianki szczelnej i ewentualnej konstrukcji rozporowej oraz przedstawić je
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Grodzice stanowić będą zabezpieczenie wykopów i stanowić element
konstrukcyjny nośny podpór mostu.
5.2.1. Wykonanie pomostów roboczych
Przed przystąpieniem do wbijania ścianki szczelnej należy wykonać na podstawie ww. Projektu pomosty
robocze dla kafara. Po wykonaniu robót pomosty należy rozebrać.
5.2.2. Roboty przygotowawcze.
Grodzice na placu budowy należy układać w stosach z przekładaniem ich warstw drewnianymi dylami,
których górne płaszczyzny powinny być w jednym poziomie. W pionie dyle powinny być jedne pod
drugimi. Rozmieszczenie stosów grodzie powinno zapewniać do nich swobodny dostęp.
Przed przystąpieniem do robót palowych należy sprawdzić zgodność grodzie z Dokumentacją Projektową
oraz ich stan. Grodzice uszkodzone należy usunąć z placu budowy.
5.2.3. Zasady wbijania elementów ścianki szczelnej.
Przed rozpoczęciem wbijania należy zapewnić współosiowość grodzicy i młota.
W przypadku uszkodzenia głowicy należy odciąć uszkodzony odcinek grodzicy. Przy powtarzaniu się uszkodzeń
głowic należy zmienić parametry młota.
Wbijanie grodzie należy przerwać, gdy uzyskuje się wpędy grodzie mniejsze niż 1 mm/uderzenie.
Dobór masy młota do wbijania należy uzależnić od wielkości uzyskiwanych wpędów i od masy grodzie.
Nie należy dążyć do wbijania grodzie do rzędnej projektowanej mimo małego wpędu.
Ściankę szczelną należy zagłębić w warstwę gruntu nieprzepuszczalnego. W trakcie wbijania grodzie należy
dbać o zapewnienie szczelności zamków łączących poszczególne grodzice. Wbijanie grodzie przeprowadza się
kolejno.
Przed przystąpieniem do właściwego wbijania należy przeprowadzić test na długość grodzie. Grodzice do testu
należy usytuować tak, aby mogły stać się elementami ścianki szczelnej. Grodzice te muszą być wbijane tymi
samymi urządzeniami, które będą używane do pozostałych.
Wpęd grodzie należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. W przypadku młotów wolnospadowych i
parowopowietrznych pojedynczego działania oblicza się wpęd średni z 10 uderzeń młota. Przy stosowaniu
młotów uderzających z dużymi częstotliwościami mierzy się wpęd uzyskany w ciągu 1 min. działania młota i
oblicza się średni wpęd. Wyniki pomiarów wpędu są właściwe jedynie wtedy, gdy głowica grodzicy jest
nieuszkodzona. W czasie robót palowych należy prowadzić Dziennik wbijania ścianki szczelnej. Elementy
narożne ścianki należy wykonać z dwóch grodzie zespawanych ze sobą na całej długości. Wykonane ścianki
szczelne z grodzie należy stężyć ze sobą kształtownikami stalowymi. Po wbiciu ścianki szczelnej i odebraniu jej
przez Inspektora Nadzoru należy przystąpić niezwłocznie do wykonania wykopów zgodnie z Dokumentacją
Projektową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
6.1. Elementy stalowe
Przed przystąpieniem do wbijania grodzie należy sprawdzić:
wymiary i jakość grodzie przygotowanych do
wbicia geodezyjne wytyczenie ścianki szczelnej.
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Grodzice nie powinny być powyginane, a ich końce nie mogą być uszkodzone. Zamki powinny zapewniać
szczelność połączeń.
Materiały przeznaczone do wbudowania powinny być zgodne z PN lub posiadać Aprobatę techniczną,
posiadać atest producenta oraz uzyskać każdorazowo przed wbudowaniem akceptację Inspektora Nadzoru
z wpisem do Dziennika Budowy.
6.2. W trakcie wbijania grodzie należy kontrolować ich wpęd.
Po wykonaniu ścianki szczelnej należy sprawdzić jej położenie w planie i wysokościowe.
6.3. Tolerancje wbijania grodzie są następujące:
przesunięcie w planie nie powinno być większe niż 5 cm, odchylenie od kierunku wbijania grodzie nie powinno
być większe niż 1,0% i 2 cm na długości od dna wykopu do góry.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wbitej ścianki szczelnej określonej
długości. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty
fundamentowe,
Dziennik Budowy,
Dziennik wbijania ścianki szczelnej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne". Cena wykonania robót obejmuje:
 prace przygotowawcze i pomiarowe,
 wykonanie Projektów pomostów roboczych, wbicia (rozparcia) ścianki szczelnej,
 transport grodzie,
 montaż, demontaż i przemieszczanie urządzenia do wbijania grodzie w obrębie budowy,
 przygotowanie i rozbiórka pomostów roboczych,
 przygotowanie grodzie do wbicia,
 wbicie grodzie do właściwej głębokości z zapewnieniem szczelności połączeń,
 przycięcie grodzie na wysokości określonej w Dokumentacji Projektowej.
 przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-02482
PN-B-93433
PN-M-84018
PN-H-01103
PN-H-01104
PN-H-01105
PN-H-01106
PN-H-93000
PN-H-93010
PN-H-93407
PN-H-93419

Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco. Grodzice G 62.
Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze, cechowanie.
Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie przechowywanie i transport.
Stal. Ogólne warunki techniczne dostaw wyrobów.
Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco.
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. Wymiary.
Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco.
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Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy
PN-EN 10248-1:1999
Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.. Tolerancje kształtu i wymiarów.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
Inspektor Nadzoruskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08
2000 r.)
PN-EN 10025:2002
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M.11.03.01. PREFABRYKOWANE PALE ŻELBETOWE.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru fundamentu
wykonanego z żelbetowych wbijanych pali prefabrykowanych w związku z budową mostu wraz z dojazdami
na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.
1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w ST dotyczą zasad prowadzenia i kontroli robót z wykorzystaniem żelbetowych wbijanych
pali prefabrykowanych pionowych i ukośnych, o długości całkowitej od 10,0m, jako fundamentów konstrukcji
budowlanych i inżynierskich, tj. budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych,
handlowych, mostowych, kominów, masztów, turbin wiatrowych, słupów sieci energetycznych, ścian
oporowych, nabrzeży itp. ST dotyczy stosowanych powszechnie w Polsce żelbetowych pali prefabrykowanych o
kwadratowym przekroju poprzecznym trzonu i wymiarach 200x200mm, 250x250mm, 300x300mm,
350x350mm i 400x400mm.
ST swoim zakresem obejmuje:
a)
wykonanie niezbędnych zabezpieczeń terenu robót wraz z ich rozbiórką;
b) prace przygotowawcze i pomiarowe:
- produkcję żelbetowych prefabrykatów pali w wytwórni prefabrykatów zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i normy [7] ,
- transport prefabrykatów w miejsce wbudowania;
- składowanie prefabrykatów palowych na placu budowy;
- wytyczenie osi pali;
- zabezpieczenie instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych,
c)
wbicie docelowych żelbetowych pali prefabrykowanych,
d)
roboty wykończeniowe: rozkucie głowic pali (o ile tak przewidziano w projekcie) i uporządkowanie
terenu robót;
e)
opracowanie dokumentacji powykonawczej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w ST są zgodne z normą [2] i z definicjami podanymi w ST "Wymagania
ogólne" lub/i w ogólnych warunkach kontraktu.
1.4.1. Pal przemieszczeniowy
Pal, który jest zagłębiony w grunt bez wiercenia lub usuwania urobku, z wyjątkiem zabiegów ograniczających
wysadzinę, drgania i ułatwiających usuwanie przeszkód lub zagłębianie pala w grunt.
1.4.2. Pal prefabrykowany
Pal lub element pala, który jest wykonywany przed zagłębieniem jako jeden element prefabrykowany (pal
pojedynczy) lub złożony z kilku elementów prefabrykowanych (pal łączony).
1.4.3. Złącze pala
Element do łączenia prefabrykatów pala przez połączenia mechaniczne lub spawane.
1.4.4. Młot udarowy
Narzędzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzająca lub spadająca).
1.4.5. Kołpak
Urządzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiędzy podstawą młota udarowego, a palem w celu
równomiernego rozłożenia uderzenia młota w głowicę pala.
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1.4.6. Podkładka młota
Urządzenie lub materiał, umieszczany pomiędzy młotem udarowym, a kołpakiem w celu ochrony młota i
głowicy pala przed niszczącymi bezpośrednimi uderzeniami. Materiał podkładki młota powinien być
dostatecznie sztywny, aby przekazać bez strat energię uderzeń młota w pal.
1.4.7. Podkładka pala
Materiał, zwykle miękkie drewno, umieszczany pomiędzy kołpakiem a głowicą prefabrykowanego pala
żelbetowego.
1.4.8. Przedłużka
Tymczasowe przedłużenie pala, używane podczas wbijania, które pozwala zagłębić wierzch pala poniżej
powierzchni gruntu, lustra wody, albo poniżej najniższego punktu, do którego urządzenie wbijające może
sięgnąć bez rozłączania prowadnicy.
1.4.9. Zagłębianie
Metody wprowadzania pali w grunt na wymaganą głębokość, takie jak np. wbijanie młotem.
1.4.10. Pal wbijany
Pal który jest zagłębiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest przemieszczany przez pal lub rurę
obsadową.
1.4.11. Wspomaganie zagłębiania
Metody używane do ułatwienia zagłębiania pala w grunt, np. podpłukiwanie, wstępne przewiercanie, użycie
materiałów wybuchowych, wstępne wbijanie.
1.4.12. Podpłukiwanie
Metoda wspomagania zagłębiania pala przez wypłukanie części gruntu przy użyciu strumienia wody pod
zwiększonym ciśnieniem.
1.4.13. Wstępne przewiercanie (świdrem, płuczkowe)
Metoda wspomagania zagłębiania pala przez przeszkody lub materiały zbyt zwarte, by mogły być przebite za
pomocą projektowanego pala i urządzenia do zagłębiania, przy użyciu technik wiertniczych.
1.4.14. Dobicie
Pojedyncze uderzenia młota w pal prefabrykowany, podczas którego są mierzone energia uderzenia oraz
odkształcenia jednostkowe/przyśpieszenia i/lub wpęd pala, w celu umożliwienia oceny nośności pala.
1.4.15. Dobijanie
Dodatkowa seria uderzeń młota używana do wbicia pala prefabrykowanego w celu odtworzenia wymaganego
oporu wbijania (stosowane do pali kotwiących uniesionych nadmiernie w trakcie próbnego lub do pali
uniesionych przez wysadzinę w wyniku wbijania pali sąsiednich w gruntach spoistych).
1.4.16. Pal początkowy
Pierwszy pal roboczy na placu budowy.
1.4.17. Pal do próbnego obciążenia
Pal poddawany próbnemu obciążeniu statycznemu lub/i dynamicznemu w celu określenia zależności oporów od
przemieszczeń pala oraz otaczającego gruntu.
1.4.18. Pal do prób wstępnych
Pal wykonywany przed rozpoczęciem zasadniczych robót palowych lub fragmentu robót, w celu ustalenia
przydatności wybranego rodzaju pala, sprzętu do wbijania lub/i potwierdzenia rozwiązania projektowego,
wymiarów i nośności.
1.4.19. Kryteria wbijania
Parametry wbijania, które powinny być spełnione podczas wbijania pala.
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1.4.20. Wpęd
Średnie trwałe zagłębienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzeń.
1.4.21. Monitorowanie
Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakości technicznej procesu palowania.
1.4.22. Nadzór
Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali i fundamentów palowych.
1.4.23. Dokumentowanie
Sporządzenie trwałego zapisu faktów dotyczących wykonywania pali i rejestrowanych danych w formie
„Dziennika wbijania pali” złożonego między innymi z „Metryk pali”.
1.4.24. Dziennik wbijania pali
Dokument stanowiący szczegółowy zapis czynności realizowanych przez wykonawcę w trakcie robót palowych.
1.4.25. Metryka pala
Szczegółowy zapis postępu zagłębiania pojedynczego pala zawierający następujące informacje [2]:
- numer podpory/fundamentu,
- numer i lokalizację pala,
- wymiary pala,
- klasa betonu pala,
- rodzaj i powierzchnia zbrojenia trzonu pala,
- liczba i położenie złączek na długości pala;
- nachylenie projektowane i wykonane pala,
- data rozpoczęcia i zakończenia zagłębiania pala,
- rodzaj i typ urządzenia do zagłębiania pala,
- ciężar młota i wysokość spadu młota,
- rodzaj stosowanej przedłużki,
- wpędy pala (w metryce należy podać co najmniej średnią wartość wpędu lub liczbę uderzeń młota na każde
0,2m postępu zagłębiania pala),
- rzędna terenu oraz rzędna projektowana i wykonana podstawy i wierzchu pala,
- numer rysunku na podstawie którego realizowana jest robota oraz
- imię i nazwisko Kierownika Robót Palowych.
Metryka pala jest częścią składową „Dziennika wbijania pali”.
1.4.26. Próbne obciążenie pala zwiększone stopniami
Próbne obciążenie statyczne, w którym pal próbny jest obciążany siłą zwiększaną stopniami, utrzymywanymi
przez pewien czas albo dopóki przemieszczenia pala praktycznie zanikną lub osiągną przewidzianą granicę
(badania ML).
1.4.27. Próbne obciążenie ze stałą prędkością wciskania
Próbne obciążenie statyczne, w którym pal próbny jest wciskany w grunt ze stałą prędkością z pomiarem siły
wciskającej (badanie CRP).
1.4.28. Próbne obciążenie dynamiczne pala (przy dużych odkształceniach)
Próbne obciążenie w którym na głowicę pala jest wywierana siła dynamiczna w celu analizy jego nośności.
1.4.29. Badania akustyczne, badania dynamiczne ciągłości (przy małych odkształceniach)
Badanie ciągłości, w którym seria fal akustycznych jest przesyłana od nadajnika do odbiornika przez beton pala,
a charakterystyki odbieranych fal są mierzone i wykorzystywane do oceny ciągłości i zmian przekroju trzonu
pala.
1.4.30. Prześwietlanie akustyczne
Akustyczne badanie ciągłości betonu pala, wykonywane z otworu rdzeniowego w trzonie pala lub z
wbudowanych rurek.
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1.4.31. Poziom roboczy/platforma robocza
Poziom terenu palowania, na którym pracują kafary.
1.4.32. Poziom głowicy
Projektowany poziom, do którego pal jest rozkuwany lub wyrównywany przed jego połączeniem z konstrukcją.
1.4.33. Poziom podstawy
Poziom dolnego końca pala.
1.4.34. Wierzch głowicy pala
Górna powierzchnia pala.
1.4.35. Głowica pala
Górna część pala.
1.4.36. Trzon pala
Element pala pomiędzy głowicą i podstawą.
1.4.37. Spód pala
Dolna część pala.
1.4.38. Podstawa pala
Dolna powierzchnia pala.
1.4.39. Wysadzina
Przemieszczenie ku górze gruntu lub pala
1.4.40. Fundament palowy
Odmiana fundamentu pośredniego, określana również jako fundament głęboki. Obciążenia przenoszone są
w tego rodzaju fundamencie na głębsze warstwy podłoża.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową
oraz ST „Wymagania ogólne” lub ogólnymi warunkami kontraktu.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania ogólne" lub/i ogólnych warunkach
kontraktu.
Stosowane materiały i elementy powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i Polskich
Norm (PN) [6] i [7] .
2.2. Pale prefabrykowane
Materiały i produkcja prefabrykowanych pali żelbetowych oraz złączek powinny spełniać wymagania PN [6] i
[7]. Prefabrykaty żelbetowe pali muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i posiadać
oznaczenie CE zgodnie PN [6] i [7]. Wytwórnia w której wykonywane są prefabrykaty pali musi posiadać
wymagane odrębnymi przepisami certyfikaty i zezwolenia i nie powinna być zmieniana bez uprzedniego
powiadomienia Nadzoru. Źródła dostaw materiałów do wykonania prefabrykatów pali powinny być
udokumentowane.
Materiałem do wykonania fundamentu na budowie są gotowe prefabrykowane pale żelbetowych o wymiarach
200x200mm, 250x250mm, 300x300mm 350x350mm lub 400x400mm o długości całkowitej od 10,0m. Długość
maksymalna pali jest ograniczona jedynie możliwościami ich wbicia na przewidzianą w projekcie głębokość.
Pale dłuższe niż 14m (16m) wykonuje się jako łączone za pomocą złączek mechanicznych. Jeżeli w
dokumentacji projektowej nie określono inaczej pale łączone należy wykonać z prefabrykatów o proporcji
długości odcinka górnego do dolnego ok. 2:1. Nie zaleca się projektowania pojedynczych pali dłuższych niż
14m ze względu na ograniczenia związane ze skrajnią transportową na drogach publicznych.
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Wykonane w wytwórni pale pod względem wytrzymałościowym powinny być zgodne z projektem
wykonawczym palowania przy jednoczesnym spełnieniu minimalnych wymagań technologicznych
obejmujących:
- produkcję prefabrykatów palowych (rozformowanie i transport na terenie wytwórni),
- składowanie prefabrykatów w magazynie na terenie wytwórni;
- transport prefabrykatów na budowę,
- składowanie pali na placu budowy;
- podnoszenie pali do kafara,
- proces wbijania pala.
Minimalne wymagania technologiczne w stosunku do prefabrykatów palowych ujęte są zwykle w katalogach
producenta/dostawcy prefabrykatów palowych i w takim przypadku nie muszą być przedmiotem odrębnego
projektu technologicznego.
O ile w projekcie palowania nie ustalono inaczej prefabrykaty pali powinny spełniać następujące wymagania
minimalne:
- trwałość: min. 50 lat;
- klasa ekspozycji: XC2;
- cement: CEM I 52.5R;
- w/c: max = 0,40;
- minimalna ilość cementu: 420kg/m3;
- klasa betonu: min. B45;
- otulina zbrojenia: min. 40mm;
- klasa ciągliwości stali zbrojenia głównego i poprzecznego: min. „b”;
- średnica strzemion: 5-6mm;
- średnica zbrojenia głównego: min. 12mm;
- wytrzymałość stali zbrojenia głównego i poprzecznego: min. fy=500MPa;
- stopień zbrojenia: 0,2%÷4%;
- liczba prętów zbrojenia głównego: min. 4szt. w narożach pala,
- nasiąkliwość betonu: < 5%;
- mrozoodporność: F150 (dotyczy pali zagłębionych w gruncie powyżej głębokości przemarzania lub
wystających ponad powierzchnię gruntu);
- wodoszczelność betonu: W8;
- maksymalne rozwarcie rys: 0,3mm.
Zgodnie z PN [7] nie formułuje się wymagań dotyczących jakości wykończenia powierzchni prefabrykatów
palowych.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" p. 3 lub/i ogólnych warunkach
kontraktu.
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Podstawowym sprzętem do wykonania robót jest kafar z młotem hydraulicznym o ciężarze od 50 do 90kN.
Szczegółowe wymagania techniczne dla kafara i młota określone są w dokumentacji techniczno-ruchowej.
Specyfikacja nie precyzuje typu sprzętu, który zależy od możliwości Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą jakość prowadzonych
robót palowych, zgodność z przepisami BHP, ochrony środowiska oraz dotyczącymi użytkowania sprzętu.
Liczba, jakość i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej i ST. Roboty palowe powinny być wykonane specjalistycznym sprzętem kafarowym
składającym się z młota, urządzenia napędzającego młot, dźwignicy oraz ewentualnych urządzeń i konstrukcji
ułatwiających wbijanie. Wykonawca powinien przedstawić Nadzorowi charakterystykę sprzętu będącego w jego
posiadaniu, przeznaczonego do wykonania robót palowych.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" p. 4 lub/i ogólnych warunkach
kontraktu.
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4.2. Wymagania szczegółowe
Do transportu pali należy używać samochodów przystosowanych do przewożenia elementów o długości
dostosowanej do maksymalnej długości przewożonych prefabrykatów. Pozostałe materiały można przewozić
dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniem.
Pale w czasie załadunku/rozładunku należy podnosić tylko za uchwyty transportowe wykonane wraz z
prefabrykatem.

45-60o

Rys. 1. Schemat pracy żelbetowego pala prefabrykowanego w czasie załadunku/rozładunku
Przy podnoszeniu prefabrykatu do młota kafara należy wykorzystać jeden punkt zaczepienia w proporcjach 2:1
długości pala.

0,33 x Lc
Lc

Rys. 2. Schemat pracy żelbetowego pala prefabrykowanego w czasie podnoszenia do kafara
Prefabrykaty należy składować tak, aby nie powstawały w nich nadmierne naprężenia. Prefabrykaty powinny
być podparte w sposób ciągły na wyrównanym podłożu lub punktowo na pryzmach z gruntu lub na podkładach
drewnianych, co najmniej w miejscach uchwytów transportowych.

a)

składowanie na podkładach drewnianych

b) składowanie pali na wyrównanym podłożu

c)

składowanie pali na pryzmach gruntu

Rys. 3. Sposoby składowania żelbetowych pali prefabrykowanych
Rodzaj środków do transportu oraz załadunku i wyładunku musi być indywidualnie dobrany do wymogów
konkretnego projektu wykonawczego i typu wykorzystywanych prefabrykatów palowych.
Prefabrykaty palowe uszkodzone w czasie transportu, załadunku, wyładunku nie mogą być wbudowane i należy
je usunąć z placu budowy.
Do transportu na budowę można przeznaczyć prefabrykaty, których wytrzymałość charakterystyczna betonu na
ściskanie osiągnęła min. 35MPa.
5. WYKONANIE FUNDAMENTU PALOWEGO
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” p. 5 lub/i ogólnych
warunkach kontraktu.
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5.2. Wymagania dokumentacyjne
5.2.1. Projekt wykonawczy palowania
Projekt wykonawczy palowania powinien jednoznacznie określać:
- rodzaj pali i ich przekrój,
- cechy materiałowe i wytrzymałościowe pali (m.in. wymaganą powierzchnię zbrojenia),
- przekroje i parametry geotechniczne gruntów w lokalizacji fundamentów palowych,
- lokalizację każdego pala,
- tolerancje dla instalacji pala, jeżeli są inne niż określone w PN [2],
- specjalne wymagania dotyczące technologii zagłębienie pali (m.in. kolejność wbicia pali);
- projektowaną nośność i obciążenia maksymalne pala,
- długości pali,
- rzędne wierzchu głowic pali lub/i rzędne rozkucia jeżeli rozkucie głowicy jest wymagane,
- rzędne stóp pali, jeżeli osiągnięcie rzędnej stopy pala jest wymagane lub/i
- kryterium wpędu, tzn. wymagania dotyczące osiągnięcia minimalnej wartości wpędu - o ile jej określenie jest
możliwe, np. na podstawie wcześniejszych doświadczeń lub/i wyników próbnych obciążeń
statycznych/dynamicznych pali.
Ze względu na specyfikę technologii żelbetowych wbijanych pali prefabrykowanych wymagane minimalne
zagłębienie pala w gruncie (np. ze względu na głębokość rozmycia dna rzek w przypadku fundamentów
mostów) powinno zostać jednoznacznie określone w projekcie palowania.
Projekt wykonawczy powinien zgodnie z [2] zawierać również informacje z projektu budowlanego na temat
pozostałości konstrukcji i fundamentów w gruncie, instalacji podziemnych, klasy agresywności środowiska
gruntowego, występowania materiałów nasypowych, przeszkód, sposobów monitorowania prowadzonych robót,
aktualne dane topograficzne (rzędne i spadki terenu, położenie osi głównych, rzędną poziomu
roboczego/platformy roboczej), warunki terenowe i wynikające z nich ograniczenia, warunki i ograniczenia
środowiskowe oraz inne aspekty mogące mieć wpływ na roboty palowe.
Jeżeli projekt wykonawczy nie zawiera powyższych informacji obowiązkiem Wykonawcy jest doprecyzowanie
ustaleń projektu przed rozpoczęciem palowania lub opracowanie własnego projektu wykonawczego w oparciu o
powyższe wytyczne. W przypadku opracowania projektu wykonawczego palowania przez Wykonawcę podlega
on zatwierdzeniu przez Nadzór.
5.3. Prace przygotowawcze
5.3.1. Składowanie
Pale powinny być złożone na placu składowym i podparte w sposób ciągły, na podkładach drewnianych lub
pryzmach gruntu w miejscach zapewniających niezmienność ich cech geometrycznych. Pale powinny być
podparte na podkładach lub pryzmach gruntu nie rzadziej niż w miejscach uchwytów transportowych (patrz
również p. 4.2)
5.3.2. Wyznaczenie położenia osi pali w terenie
Osie pali i osie fundamentu powinny być wyznaczone w terenie przez służbę geodezyjną Wykonawcy i
sprawdzone przez służbę geodezyjną Nadzoru. Szkic z podaniem danych pomiarowych należy włączyć do
dziennika wbijania pali. Punkty wyznaczające osie pali i osie fundamentu powinny być oznaczone w gruncie w
sposób trwały.
Miejsca wbicia pali powinny być wyznaczone przez wykonawcę na podstawie współrzędnych geodezyjnych lub
w nawiązaniu do wcześniej wytyczonych osi głównych obiektu/podpór. Pozycja każdego pala przed wbiciem i
po wbiciu powinna zostać skontrolowana geodezyjnie i udokumentowana w operacie geodezyjnym załączonym
do dziennika palowania. W przypadku pali pochylonych należy dokonać odpowiedniej korekty lokalizacji pali
wynikającej z różnych poziomów spodu zwieńczenia i platformy roboczej.
Jeżeli w projekcie palowania nie określono inaczej to pale należy zagłębiać zachowując następujące tolerancje
geometryczne zgodnie z PN [2]:
- położenie w planie pali pionowych i ukośnych (mierzone w poziomie roboczym):
 na lądzie: e  0,1m;
 na wodzie: zgodnie z projektem wykonawczym;
- pochylenie pali pionowych:
 i  imax = 0,04 (0,04m/m);
- pochylenie pali ukośnych:
 i  imax = 0,04 (0,04m/m);
gdzie i oznacza tangens kąta między projektowaną, a rzeczywistą osią pala.
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Geometryczne odchyłki wykonania pali należy uwzględnić w projekcie palowania. Jeżeli określone odchyłki
zostaną przekroczone, to należy zbadać zakres możliwego przeciążenia jakiegokolwiek elementu
konstrukcyjnego i w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania naprawcze. Decyzję w tym zakresie
podejmuje Projektant fundamentu palowego.
Jeżeli są wymagane lub dopuszczone odchyłki geometryczne inne niż podane w projekcie lub ST, to należy je
uzgodnić przed rozpoczęciem robót.
5.3.3. Ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
Wykonawca na terenie prowadzenia robót odpowiada za ochronę wszystkich instalacji na powierzchni ziemi i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni
ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał od odpowiednich władz
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego.
W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót na niezinwentaryzowane urządzenie podziemne, należy
niezwłocznie przerwać roboty, zabezpieczyć urządzenie, wezwać Kierownika Budowy, Nadzór, Projektanta oraz
właściciela urządzenia w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.
5.4. Wbicie pali
Przed przystąpieniem do wbijania pali należy:
- przygotować stanowisko do pracy kafara, tzw. platformę roboczą;
- dostarczyć na budowę pale prefabrykowane;
- sprawdzić czy urządzenie przeznaczone do wprowadzania pali w grunt posiada ważne świadectwo
dopuszczenia do pracy, a jego operator aktualne zezwolenie na jego obsługę.
Kafar należy ustawić tak, aby oś pionowa młota pokrywała się z punktem osiowym wytyczającym środek
geometryczny pala. Ustawienie masztu kafara powinno być pionowe lub skośne, o ile tak przewidziano w
projekcie palowania.
Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczego palowania należy wbić pale testowe i kotwiące. W trakcie
wbijania pali testowych należy na całej długości pali odnotować poziomy ich zagłębienia w gruncie i
odpowiadające tym poziomom wpędy pali lub liczbę uderzeń na 0,2m zagłębienia pala.
Zaleca się, aby w przypadku wszystkich pali energia przekazywana przez urządzenie wbijające była tak dobrana,
aby zostały spełnione następujące wymagania:
- maksymalne obliczone naprężenia ściskające nie było większe od 0,8 × charakterystyczna wytrzymałość
betonu na ściskanie w czasie wbijania;
- maksymalna obliczona siła rozciągająca nie była większa od 0,9 × f × A, gdzie f - charakterystyczna granica
plastyczności zbrojenia, A - pole przekroju zbrojenia.
Jeżeli podczas wbijania są mierzone naprężenia to ich wartości mogą być o 10% większe od podanych wyżej
wartości obliczonych.
Przy ocenie naprężeń od wbijania szczególną uwagę należy zwrócić na przypadek przebijania się palem przez
warstwę mocną do warstwy słabej, gdyż wówczas mogą wystąpić duże naprężenia rozciągające w palu.
W następnej kolejności następnie należy wykonać próbne obciążenia statyczne lub/i dynamiczne pali testowych.
Próbne obciążenia statyczne/dynamiczne należy przeprowadzić po upływie określonego w projekcie próbnych
obciążeń czasu od instalacji pali testowych.
O ile w projekcie próbnego obciążenia nie określono inaczej badania nośności należy przeprowadzić w
terminach podanych w tabeli 1 określonych na podstawie [1] w zależności od rodzaju gruntu warstwy nośnej
występującej z reguły na poziomie stopy pala.
Tabela 1. Terminy wykonywania próbnych obciążeń pali [1]
W gruntach niespoistych
W nawodnionych piaskach drobnych, pylastych i
gliniastych oraz pyłach i glinach piaszczystych
7 dni
21 dni

W pozostałych
spoistych
30 dni

gruntach

Zachowanie powyższych terminów jest wymagane ze względu na różne tempo przyrostu nośności pali w czasie
w poszczególnych rodzajach gruntów związane z odbudową ich struktury oraz wyrównaniem ciśnienia
porowego wody gruntowej. W przypadku większości gruntów nośność pali wbijanych przyrasta w czasie, zatem
na podstawie analizy metryk pali testowych można w większości przypadków skrócić termin oczekiwania na
przeprowadzenie próbnego obciążenia. Decyzję w tym zakresie podejmuje Projektant fundamentu palowego.
Na podstawie opracowanych wyników próbnych obciążeń statycznych/dynamicznych oraz odnotowanych w
trakcie wbijania pali testowych i kotwiących poziomów wbicia i odpowiadających im wpędów należy
przeprowadzić weryfikację przyjętych założeń do projektowania i rozwiązań projektowych. W wyniku
weryfikacji należy określić ostateczne długości pali w poszczególnych obszarach/fundamentach oraz kryterium
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wpędu, którego spełnienie jest niezbędne dla zapewnienia wystarczającej nośności pali docelowych. W gruntach
spoistych nie należy określać kryterium wpędu.
Jeśli w projekcie wykonawczym lub projekcie próbnego obciążenia nie ustalono inaczej, to pale testowe i
kotwiące można wykorzystać jako elementy nośne w docelowych rusztach palowych, jeżeli nie uległy one
zniszczeniu w trakcie realizacji próbnych obciążeń lub ich przemieszczenia pionowe (podniesienie pala) nie były
większe niż 15mm. W przypadku stwierdzenia większego przemieszczenia pale należy dobić w położenie
pierwotne.
Po weryfikacji projektu w oparciu o wyniki próbnego obciążenia należy dokończyć palowanie zasadnicze.
O ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej:
- w trakcie palowania zasadniczego pale zaleca się wbijać zaczynając od pali wewnętrznych i kończąc na
palach zewnętrznych (w przypadku gruntów zagęszczonych) lub zaczynając od pali zewnętrznych w
kierunku wewnętrznych w przypadku gruntów słabo zagęszczonych.
- bezpośrednio po wbiciu wierzchy głowic pali powinny znajdować się na poziomie +0,6m w stosunku do
spodu projektowanych zwieńczeń, stóp lub ław fundamentowych;
- głowice pali należy rozkuć na długości 0,55m do poziomu +0,05m w stosunku do spodu projektowanych
elementów zwieńczających.
W przypadku zsuwania się pala w trakcie wbijania z wymaganego kierunku należy pal wyciągnąć i wbić
ponownie. Gdy pal uzyska prowadzenie w gruncie sprawdza się współosiowość pala i młota oraz zachowanie
projektowanego kierunku wbijania. Po ewentualnym wprowadzeniu poprawki położenia można przystąpić do
właściwego wbijania.
Początkowo pale wbija się z małej wysokości wprowadzając przy tym korekty położenia pala. Po wbiciu stopy
pala w grunt nośny, wbijanie należy kontynuować przy wysokości spadu młota zgodnej z przyjętą przy
wyznaczaniu kryterium wpędu (lub wymaganej minimalnej liczby uderzeń młota dla uzyskania 0,2m zagłębienia
pala) aż do uzyskania projektowanej rzędnej lub spełnienia kryterium wpędu. Uzyskane wyniki należy
zamieszczać w metryce pala.
Skoki (energię) młota należy zmniejszyć po wbiciu pala do przewarstwień twardej gliny, bardzo zagęszczonego
drobnego piasku, głazów, dużych otoczaków itp., gdy powyżej zalegają grunty słabe. W tych warunkach może
nastąpić podłużne zginanie pala szczególnie niebezpieczne przy silnych uderzeniach młota.
W celu ochrony głowicy pala wymaga się używania kołpaków. Głównym zadaniem kołpaków jest rozłożenie na
cały przekrój poprzeczny głowicy obciążeń przekazywanych przez młot, zmniejszenie naprężeń stykowych i
zabezpieczenie przed miejscowymi wyboczeniami głowicy. W przypadku uszkodzenia głowicy pala należy
przerwać wbijanie, uszkodzony odcinek odciąć i ponownie rozpocząć wbijanie. W przeciwnym wypadku
znacznie rosną straty energii, spada skuteczność wbijania i wzrasta ryzyko rozprzestrzenienia się uszkodzenia w
dół, wzdłuż trzonu pala.
W trakcie wbijania pali należy na bieżąco kontrolować stan techniczny ewentualnych budynków znajdujących
się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu robót. Jako narażone na bezpośrednie oddziaływanie palowania należy
uznać wszystkie obiekty zlokalizowane w odległości mniejszej lub równej długości wbijanego pala mierzonej od
krawędzi fundamentu palowego. W przypadku złożonych warunków gruntowych lub jeżeli tak ustalono w
projekcie palowania, obserwacji należy poddać również obiekty zlokalizowane w większej odległości od
krawędzi fundamentu palowego.
O ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej nie należy dążyć do wbijania pala do projektowanej
rzędnej mimo małego wpędu. Uzyskanie rzędnej projektowej jest niezbędne jedynie w przypadku:
- pali dozbrajanych w górnej strefie (np. pali pracujących w fundamentach obciążonych znacznymi siłami
poziomymi) lub
- pali w fundamentach zagrożonych podmyciem lub odkopaniem (np. w ramach planowanych w przyszłości
inwestycji).
W innych przypadkach nośność trzonów pali na długości nie ulega zmianie i mogą być one skracane na
podstawie określonego w dokumentacji projektowej kryterium wpędu. Decyzję w tym zakresie podejmuje
Projektant fundamentu palowego.
6. KONTROLA ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST "Wymagania ogólne" w p. 6 lub/i ogólnych
warunkach kontraktu.
6.2. Wymagania szczegółowe
Jakość robót palowych ocenia się na podstawie:
- obserwacji przebiegu wykonania robót palowych,
- zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, ST i uzgodnionym sposobem wykonania,
- zapisów w dzienniku wbijania pali i ewentualnych zapisów w dzienniku budowy,
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deklaracji zgodności wbudowanych materiałów z PN lub AT,
wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną wykonawcy i sprawdzonych przez
służbę geodezyjną Nadzoru,
- wyników badań rutynowych i dodatkowych badań zleconych przez Nadzór oraz
- wyników próbnego obciążenia, o ile jego przeprowadzenie jest wymagane.
Dokumenty stanowiące podstawę oceny robót powinny być dostarczone przez Wykonawcę i przechowywane
przez co najmniej 5 lat po zakończeniu robót, a dokumenty wskazane przez Nadzór powinny być dołączone do
dokumentacji archiwalnej obiektu. Zaleca się aby takimi dokumentami były metryki pali.
6.3, Tolerancje wykonawcze
O ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej tolerancje wykonania pala są następujące:
- rzędna podstawy pala + 0,1/-0,5m;
- rzędna głowicy pala po rozkuciu/obcięciu  30mm;
- przekrój pala -5/+8mm.
Pozostałe tolerancje zostały określone w p. 0.
-

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" p. 7 lub/i ogólnych warunkach kontraktu.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 sztuka pala prefabrykowanego wprowadzonego w grunt zgodnie z projektem i ST.
O ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej za pal wprowadzony w grunt zgodnie z projektem
uznaje się:
- pal który osiągnął projektowaną rzędną wbicia stopy lub
- pal o wymaganej nośności niezależnie od poziomu wbicia stopy pala, długości obcięcia lub/i rozkucia pala.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" p. 8 lub/i ogólnych warunkach kontraktu.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót palowych
Odbiór robót palowych dokonywany jest na podstawie:
- dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, dokonanymi w trakcie wykonywania
robót,
- zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, ST i uzgodnionym sposobem wykonania,
- zapisów w dzienniku wbijania pali i ewentualnych zapisów w dzienniku budowy,
- deklaracji zgodności zainstalowanych pali z PN lub AT,
- wyników pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną Wykonawcy i sprawdzonych
przez służbę geodezyjną Nadzoru,
- wyników badań rutynowych i dodatkowych badań zleconych przez Nadzór oraz
- wyników próbnego obciążenia, o ile jego przeprowadzenie jest wymagane.
Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek badanie lub próba dała wynik
negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w ST "Wymagania ogólne" p. 9 lub/i ogólnych
warunkach kontraktu.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji;
- organizacja placu składowania pali, rozładunek, przemieszczanie pali w obrębie placu wraz z likwidacją
placu;
- roboty pomiarowe mające na celu wyznaczenie lokalizacji oraz poziomu głowic poszczególnych pali;
- montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu;
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przygotowanie i wbicie pali docelowych;
prowadzenie dziennika palowania;
roboty pomiarowe mające na celu określenie lokalizacji i poziomu głowic wykonanych pali;
uporządkowanie terenu robót;
przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót palowych.

Ponadto, o ile tak przewidziano w dokumentacji projektowej, cena jednostkowa obejmuje:
- opracowanie projektu wykonawczego palowania;
- kontrolę stanu technicznego sąsiadujących budynków;
- monitoring drgań;
- rozkucie głowic pali.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1]. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
[2]. PN-EN 12699:2000. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe. PKN,
czerwiec 2003.
[3]. PN-EN 1997-1. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne.
[4]. Designers’ Guide to EN 1997-1. Eurocode 7: Geotechnical design – General rules. Editor: Haig
Gulvanessian. Tomas Telford 2004.
[5]. ASTM Designation D 4945. Standard Test Method for High-Strain Dynamic Testing of Piles.
[6]. PN-EN 13369:2005/AC:2008. Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu
[7]. PN-EN 12794+A1:2008/AC:2009: Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe.
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M.12.01.02. ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY A-II i WYŻSZEJ
l. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia
betonu stalą klasy A-II i wyższej dla budowy mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
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 specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze zbrojeniem betonu stalą
klasy A-II i wyższej elementów przebudowywanego mostu i obejmują:

zakup, transport, składowanie oraz przygotowanie, wygięcie, przycięcie i łączenie prętów,

zbrojenie ław fundamentowych,

zbrojenie przyczółków,

zbrojenie płyty pomostu,

zbrojenie poprzecznic,

zbrojenie kap chodnikowych,

zbrojenie płyt przejściowych,

zbrojenie fundamentów oporowych umocnienia stożków skarpowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-M.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 Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Pręty do zbrojenia betonu
Do zbrojenia betonu należy stosować stal okrągłą klasy A-II i klas wyższych o średnicy 8÷32 mm.
2.1.1. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Pręty okrągłe, żebrowane ze stali klasy A-IIIN gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM
nr AT/2001-04-1115) o następujących parametrach:

średnica pręta w mm
8 ÷ 32,

granica plastyczności Re (min) w MPa
500,

wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa
550,

wytrzymałość charakterystyczna w MPa
490,

wytrzymałość obliczeniowa w MPa
375.

wydłużenie (min) A5 w %
10,

zginanie do kąta 60o
brak pęknięć i rys w złączu.
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-S-10042, PN-H-84023/06,
PN-H-84018, PN-H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z
ww. Polskimi normami. W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiadać Aprobatę
Techniczną [lub europejską aprobatę techniczną], potwierdzającą możliwość zastosowania prętów do
zbrojenia betonu w obiektach mostowych oraz deklarację zgodności.
Nowe gatunki stali mogą być stosowane pod warunkiem dopuszczenia ich przez władze administracyjne na
podstawie wyników badań wykonanych przez upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.
Zastosowanie stali innych gatunków niż określono w Dokumentacji Projektowej wymaga zgody Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta.
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System zbrojenia odginanego zbudowany jest z perforowanej szyny oraz osłony wykonanej z twardej folii
PCV, w której zamknięte jest zbrojenie. Po rozdeskowaniu osłonę należy oderwać, odkryć i odgiąć zbrojenie.
2.1.2. Wymagania przy odbiorze
Wytwórca stali winien dołączyć atest hutniczy, w którym ma być podane:

nazwa wytwórcy,

oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 z podaniem klasy stali,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,

masa partii,

rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie dla każdej
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:

znak wytwórcy,

średnica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,

znak obróbki cieplnej,
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną.
Nie ma konieczności badania stali zbrojeniowej spełniającej wymagania PN-S-10042 (z potwierdzeniem
certyfikatem zgodności) lub posiadającej Aprobatę techniczną (z potwierdzeniem deklaracją zgodności).
W przypadku stali o nieznanych właściwościach należy wykonać następujące badania:

sprawdzenie granicy plastyczności wg PN-EN 10002-1:2004,

wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN 10002-1:2004,

udarność – w przypadku przewidywanego spawania w niskich temperaturach,
Do badania należy pobrać minimum 5 próbek z każdej partii zgodnie z PN-EN 10002-1:2004. Jakość
prętów należy oceniać pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
2.2. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy
nie mniejszej niż 1,0 mm.
Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm.
2.3. Materiały spawalnicze
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych,
2.4. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych. Właściwości betonu przekładek dystansowych nie mogą być gorsze niż właściwości betonu w
konstrukcji.
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowanie przekładek
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.
2.5. Zaprawa epoksydowa lub klej
Należy zastosować firmowe środki gotowe po zmieszaniu do wbudowania.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania zbrojenia powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt:

giętarki,

prostowarki,

nożyce do cięcia prętów

wiertarki ręczne lub stacjonarne do betonu wraz z oprzyrządowaniem,

lekki żuraw samochodowy,

sprzęt do transportu pomocniczego.
Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ułożyć równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-H-01105.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-S-10042.
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i
zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w okresie przed
wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nienarażonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może
być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy
oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie
lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko
zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmrażać strumieniem ciepłej wody. Stal
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia
zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia
zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny być proste.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych
odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek.
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z
dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży, Dopuszcza się również
cięcie palnikiem acetylenowym.
Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-S-10042. Na zimno na
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d  12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny
być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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Średnica pręta
W mm
6
8
10
12
14
16
20
22
25
28
32

Średnica pręta
zaginanego [mm]
d  10
10 < d  20
20 < d  28
d > 28

SST

Wydłużenia prętów [cm] powstałe podczas ich odginania o dany kąt
Kąt odgięcia
45o
90o
135o
180o
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
1,0
1,5
0,5
1,0
1,0
1,5
0,5
1,5
1,5
2,0
0,5
1,5
1,5
2,5
1,0
1,5
2,0
3,0
1,0
2,0
3,0
4,0
1,5
2,5
3,5
4,5
2,0
3,0
4,0
5,0
2,5
3,5
5,0
6,0
Minimalne średnice trzpieni używane przy wykonywaniu haków zbrojenia
Stal gładka
Stal żebrowana
miękka
Rak
400 < Rak
Rak > 500
Rak = 240
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
do = 3d
do = 3d
do = 4d
do = 4d
do = 4d
do = 4d
do = 5d
do = 5d
do = 5d
do = 6d
do = 7d
do = 8d
do = 8d
-

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka powinna być nie
mniejsza niż 5d dla stali A-I i nie mniejsza niż 10d dla stali A-II. W miejscach zagięć i załamań elementów
konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy
stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam
pęknięcia powstałe podczas wyginania.
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być
dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać
miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań.
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. Metoda ta może być szczególnie stosowana w przypadku
zastosowania stali klasy A-IIIN lub A-III. Nie zaleca się łączenia prętów z ww. stali przez spawanie, gdyż
bez zastosowania specjalnej technologii spawania złącza takie mogą być kruche.
5.2.2. Montaż zbrojenia
Zbrojenie przed zabetonowaniem powinno być skontrolowane i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) lub na
prefabrykacie wg naznaczonego rozstawu prętów. Montaż zbrojenia fundamentów (przyczółków) wykonać
na podbetonie. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów betonem należy stosować podkładki
dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.
Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych
pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż
wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm (przy średnicy prętów powyżej 12
mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm).
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego
dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie
może ulec zmianie.
Stal wbudowywana w zbrojenie powinna spełniać wymagania punktu 2 i punktu 5.2.1. niniejszej
specyfikacji. Stan powierzchni wkładek stalowych ma być zadawalający bezpośrednio przed wbudowaniem.
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Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w Dokumentacji Projektowej
jak i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagają pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-S-10042.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego
powinna wynosić co najmniej:
0,07 m
dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
0,055 m
dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
0,05 m
dla zbrojenia głównego lekkich podpór i pali,
0,04 m
dla strzemion lekkich podpór i pali,
0,03 m
dla zbrojenia głównego dźwigarów,
0,025 m
dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednią wysokość w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest niedopuszczalne.
5.2.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania.
W mostach drogowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:

czołowe, elektryczne, oporowe,

nakładkowe spoiny dwustronne
- łukiem elektrycznym,

nakładkowe spoiny jednostronne
- łukiem elektrycznym,

zakładkowe spoiny dwustronne
- łukiem elektrycznym,

zakładkowe spoiny jednostronne
- łukiem elektrycznym,

czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,

czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,

czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem,

zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,
Nie należy spawać prętów zbrojeniowych w temperaturze niższej niż –5ºC.
Po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru dopuszcza się zastosowanie stali o wyższej
wytrzymałości np. klasy A-III lub A-IIIN. Nie zaleca się łączenia prętów z ww. stali przez spawanie, gdyż bez
zastosowania specjalnej technologii spawania złącza takie są kruche.
5.2.2.2. Łączenie prętów na zakład bez spawania.
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-S-10042 p.12.8..
Dopuszczalny procent prętów łączonych na zakład w jednym przekroju nie może być większy niż:

dla prętów żebrowanych
50%,

dla prętów gładkich
25%.
W jednym przekroju można łączyć na zakład bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego,
niepracującego. Odległość w świetle prętów łączonych w jednym przekroju nie powinna być mniejsza niż 2d i
niż 20mm.
5.2.2.3. Kotwienie prętów.
Rodzaje i długości kotwienia prętów w betonie w zależności od rodzaju stali i klasy betonu należy obliczać
wg normy PN-S-10042 p. 12.6.
Minimalne długości kotwienia prętów prostych bez haków przyjmuje się:

dla prętów gładkich ściskanych – 30 d

dla prętów żebrowanych ściskanych – 25 d

dla prętów gładkich rozciąganych – 50 d

dla prętów żebrowanych rozciąganych – 40 d
Minimalne długości kotwienia prętów klasy A-I przed hakami i odgięciami przyjmuje się:

dla prętów ściskanych – 20 d

dla prętów rozciąganych ze stali kl. A-I – 30 d
Minimalne długości kotwienia prętów klasy A-II przed hakami i odgięciami przyjmuje się:

dla prętów ściskanych – 20 d

dla prętów rozciąganych – 25 d
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
6.1. Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania.
Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i fakt
ten potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzić zgodność ułożonego
zbrojenia z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi normami.
Przedmiotem sprawdzenia powinny być:

średnice i ilość prętów,

rozstaw prętów,

rozstaw strzemion,

odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,

długość prętów,

położenie miejsc zakończeń lub odgięć oraz zakotwień prętów,

wielkość otulin zewnętrznych,

gatunek stali,

powiązanie (połączenia) zbrojenia między sobą,

pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania.
Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez Inspektora Nadzoru również po betonowaniu przy
użyciu przyrządów magnetycznych.
Dopuszczalne tolerancje:

różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ± 0,5 cm,

różnice w rozstawie między prętami głównymi w płytach nie powinny przekraczać ± 1,0 cm,

rozstaw strzemion wzdłuż belek nie powinien różnić się więcej niż ± 2,0 cm,

odchylenie od przewidzianego nachylenia względem poziomu nie powinno przekraczać 3%,

różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia prętów lub odgięć nie mogą przekraczać ±
5,0 cm.

różnica w wymiarach oczek siatki nie więcej niż ± 0,5 cm,

otuliny zewnętrzne powinny być utrzymane w granicach wymagań projektowych z tolerancją
dodatnią 0,5 cm,

liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać
20% wszystkich skrzyżowań (25% na jednym pręcie),
Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża Wykonawcę robót, niezależnie od
dokonanych uprzednio odbiorów.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 kg wykonanego zbrojenia betonu stalą.
Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar
jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani
drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o
średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.0 "Wymagania ogólne".
Cena wykonania robót obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

transport i składowanie materiałów,

oczyszczenie i wyprostowanie prętów,

montaż i demontaż rusztowań,
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wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład, koszt stali w zakładzie),
montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego lub spawania wraz z jego stabilizacją oraz
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu,
oczyszczenie terenu robót,
montaż szyn zbrojenia odginanego,
usunięcie niepotrzebnych materiałów poza Plac Budowy,
wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania
i badania.
PN-91/S-10042
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
PN-H-01103
Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-H-01104
Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
PN-H-01105
Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-H-84018
Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
PN-H-84023/01
Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.
PN-H-84023/06
Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-93000
Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco.
PN-H-93200/00
Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.
PN-H-93215
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-EN 10002-1:2004
Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-EN 10020:2003
Definicja i klasyfikacja gatunków stali
PN-EN 10021:1997
Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych.
PN-EN 10025-1:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne warunki
techniczne dostawy.
PN-EN 10025-2:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
PN-EN 10080:2005 (U)
Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne.
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 żebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999
PN-EN ISO 7438:2002
Metale Próba zginania.
PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań - Część 1: Pręty, walcówka i
drut do zbrojenia betonu.
PN-EN ISO 15630-2:2004 Stal do zbrojenia i sprężania betonu - Metody badań - Część 2: Zgrzewane siatki do
zbrojenia.
PN-S-10040:1999

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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M.13.01.00. BETON
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z betonowaniem elementów budowanego mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc.
Wojnowo.
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 specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót betonowych i dotyczą
Specyfikacji Technicznych:

ST M.13.01.01,

ST M.13.01.03,

ST M.13.01.04,

ST M.13.01.05,

ST M.13.01.08,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.
1.4.2. Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie
umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą.
1.4.3. Beton stwardniały – beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien stopień wytrzymałości
1.4.4. Beton zwykły – beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie przekraczającej 2600
kg/m3.
1.4.5. Domieszka – składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach w stosunku do
masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub stwardniałego betonu.
1.4.7. Dodatek – drobnoziarnisty składnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych właściwości
mieszanki betonowej lub stwardniałego betonu.
1.4.8. Kruszywo – ziarnisty materiał mineralny odpowiedni do stosowanego betonu. Kruszywa mogą być
naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiału wcześniej użytego w obiekcie budowlanym.
1.4.9. Cement (spoiwo hydrauliczne) drobnozmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje
zaczyn, wiążący i twardniejący w wyniku hydratacji oraz innych procesów, zachowujący po stwardnieniu
wytrzymałość oraz twardość także pod wodą
1.4.10. Efektywna zawartość wody – różnica między całkowitą zawartością a ilością zaabsorbowaną przez
kruszywo
1.4.11. Współczynnik woda cement (w/c) – stosunek efektywnej zawartości masy wody do zawartości masy
cementu w mieszance betonowej.
1.4.12. Wytrzymałość charakterystyczna – wartość wytrzymałości, poniżej której może znaleźć się 5%
populacji wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu.
1.4.13. Klasy wytrzymałości betonu, określane (wg PN EN 206-1:2003) na podstawie wytrzymałości
charakterystycznej na ściskanie w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości
300 mm (fck,cyl)lub na próbkach sześciennych o boku 150 mm (fck,cube)
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Minimalna wytrzymałość
charakterystyczna oznaczana
na próbkach sześciennych
150×150 mm
C8/10
B10
10
C12/15
B15
15
C16/20
B20
20
C20/25
B25
25
C25/30
B30
30
B35
35
C30/37
37
B40
40
C35/45
B45
45
C40/50
B50
50
C45/55
B55
55
C50/60
B60
60
i wyższe
i wyższe
……
UWAGA: W przypadkach specjalnych, można przyjmować poziomy wytrzymałości pośrednie względem
podanych w tablicy, o ile jest to dopuszczone przez odpowiednią normę dotyczącą
projektowania (zgodnie z PN EN 206-1:2003)
wg
PN-B/88-06250

Beton konstrukcyjny

Beton
niekonstrukcyjny

wg
PN-EN 206-1:2003

1.4.14. Rusztowania mostowe - pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania projektowanego obiektu
mostowego. Rusztowania dzieli się na: robocze, montażowe i niosące.
1.4.15. Rusztowania robocze - rusztowania służące do przenoszenia ciężaru sprzętu i ludzi.
1.4.16. Rusztowania montażowe - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od montowanej konstrukcji z
gotowych elementów oraz ciężaru sprzętu i ludzi.
1.4.17. Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od konstrukcji
betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego oraz od ciężaru sprzętu i ludzi, do czasu uzyskania przez nie
wymaganej nośności.
1.4.18. Specyfikacja – końcowe zestawienie udokumentowanych wymagań technicznych dotyczących
wykonania lub składu betonu, podane producentowi
1.4.19. Ocena zgodności – systematyczne badania stopnia, w jakim wyrób spełnia wyspecyfikowane
wymagania
1.4.20. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.4.21. Ogólne wymagania dotyczące robót
Poniższe wymagania oparto w większości na polskich normach: PN-S-10040:1999 i PN-EN 206-1:2003
(będącej tłumaczeniem europejskiej normy EN 206-1:2000) lub na polskiej normie PN-B/88-06250
(wycofanej).
W przypadku zastąpienia PN normami PN-EN badania materiałów do produkcji betonu oraz
wykonanego betonu należy przeprowadzać zgodnie z normami PN-EN. Dopuszcza się na żądanie
Inspektora Nadzoru wykonanie badań zgodnie z wycofanymi PN.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
UWAGA: Poniższa specyfikacja ma charakter ogólny i dotyczy całości robót betonowych.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych ST są:
2.1. Drewno na deskowania i rusztowania
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2.1.1. Drewno tartaczne
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-D-95017.
2.1.2. Tarcica iglasta
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-D-96000.
2.1.3. Tarcica liściasta
Tarcica liściasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowań, jak kliny, klocki itp, powinna odpowiadać
wymaganiom PN-D-96002.
2.2. Elementy stalowe rusztowań składanych
Elementy stalowe do budowy rusztowań składanych są elementami zinwentaryzowanymi. Odbiór tych
elementów powinien być dokonany przez wytwórnię przy dostawie.
Wymiary zasadniczych elementów rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom dla:

rur bez szwu wg PN-H-74219,

kształtowników wg PN-H-93000,

blach grubych i uniwersalnych wg PN-H-92120.
2.3. Składniki betonu przeznaczonego do budowy obiektów mostowych.
2.3.1. Cement
Do betonów mostowych należy stosować cement portlandzki CEM niskoalkaliczny (czysty bez dodatków) wg
PN-EN 197-1:2002. Do betonu klasy B25 dopuszcza się stosowanie cementu klasy CEM 32,5; do betonu klasy
B30, B35 lub B40 należy stosować cement minimalnej klasy CEM42,5 N-HSR/Na; do betonu klasy B45 i
większej należy stosować cement minimalnej klasy CEM52,5 N-HSR/Na.. Cementy te muszą spełniać
wymagania określone w Aprobatach technicznych (IBDiM-u).
Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju cementu wg PN-EN 197-1:2002 pod warunkiem spełnienia wymagań
określonych w PN-S-10040:1999
Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) - C3S – 50 do 60% masy,

zawartość glinianu trójwapnia - C3A - do 7% masy,

zawartość C4AF + 2×C3A nie większa niż 20% masy.

zawartość alkaliów - do 0,6%, a maksymalnie do 0,9% masy pod warunkiem stosowania
kruszywa niereaktywnego.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wymaganym w ST, a wyniki ocenione wg
PN-EN 197-1:2002 oraz PN-EN 197-2:2002. Pobieranie próbek do badań wg PN-EN 196:7:1997.
Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek, w ilości większej niż 20%, nie dających się rozgnieść w
palcach i nie rozpadających się w wodzie.
Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej,
obejmującą:

oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,

oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,

sprawdzenie istnienia grudek (zbryleń) w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach.
Transport i przechowanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy PN-EN 197-1:2002.
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać
świadectwo jakości (deklarację zgodności - atest) wraz z wynikami prób.
Silosy można napełniać dopiero po opróżnieniu z poprzedniej partii cementu.
W przypadku gdy:

czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają PN-EN 197-1:2002,

cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002,

okres przechowywania cementu jest dłuższy niż podano w PN-EN 197-1:2002,
obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-EN 196-1:1996.
W przypadku otrzymania pozytywnych wyników powyższego badania Inspektor Nadzoru może dopuścić
cement do stosowania.
2.3.2. Kruszywa do betonu
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
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Ocenę przydatności kruszywa do betonu przeprowadzać zgodnie z PN-EN 12620:2002 [lub PN-B-06712
"Kruszywa mineralne do betonu zwykłego"].
Poszczególne partie kruszywa muszą być na placu budowy składowane oddzielnie na umocnionym i czystym
podłożu w taki sposób, aby nie uległy zanieczyszczeniu i nie mieszały się.
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i nie
zakłócały rytmu budowy.
W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych
kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej.
2.3.2.1. Kruszywo grube
Do betonów klasy B30 i wyższych należy stosować grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skał
zbadanych przez uprawnioną jednostkę o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm.
Powinny one odpowiadać następującym wymaganiom:

zawartość pyłów mineralnych - do 1% masy wg PN-B-06714/13,

zawartość pyłów pochodzenia iłowego - do 0,5% masy wg PN-B-06714/12,

zawartość ziaren nieforemnych to jest wydłużonych i płaskich - do 20% wg PN-B-06714/16 lub
wg PN-EN 933-4:2002,

wskaźnik rozkruszenia dla grysów bazaltowych - do 8%, dla grysów granitowych i innych – do
16%.

nasiąkliwość - do 1,2 wg PN-B-06714/18 (lub PN-EN 1097-6:2002),

mrozoodporność wg metody bezpośredniej wg PN-78/B-06714/19 - do 2% (albo wymagania wg
PN-EN 1367-1:2002),

mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg PN-B-11112:1996) - do 10%,

reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 nie wywołująca
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1% (lub oznaczenie wg PN-92/B-06714/16 - powinna
spełniać wymagania odpowiadające 0 stopniowej reaktywności alkalicznej - albo wymagania wg
PN-EN 933-4:2002),

zawartość związków siarki - do 0,1% wg PN-78/B-06714/28,

zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25% wg PN-76/B-06714/12,

zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN78/B-06714/26 lub wymagania wg PN-EN 1744-1:2000.
Do betonów klasy B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5 mm. Żwir powinien
spełniać wymagania dla kruszywa marki 30 wg normy PN-B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu zwykłego"
[lub PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.] - dla cementu klasy 32,5 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Ponadto mrozoodporność żwiru badana zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg
PN-B-11112:1996 ogranicza się do 10% (albo wymagania wg PN-EN 933-4:2002)
W kruszywie grubym, tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość
podziarna nie przekraczała 5% a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej
do kierunku betonowania.
Stosowanie ziaren o większych wymiarach jest możliwe pod warunkiem doświadczalnego sprawdzenia
urabialności mieszanki betonowej w warunkach wykonywania konstrukcji i za zgodą Inspektora Nadzoru.
Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane na budowie badaniom niepełnym obejmującym:

oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714/15 lub wg PN-EN 933-1:2002,

oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych (tj. płaskich i wydłużonych) wg PN-B-06714/16 lub
wg PN-EN 933-4:2002,

oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714/13,

oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12,

oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-B-06714/48.
Krzywa uziarnienia kruszywa grubego powinna zawierać się w krzywych granicznych podanych w PN-S10040:1999.
W przypadku gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-06712 (lub
PN-EN 12620:2004) użycie takie kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np: przez płukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/17 lub wg PN-EN 1097-5:2002
dla korygowania recepty roboczej betonu.
Należy zobowiązać dostawców do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników badań pełnych wg PN-B06712 [lub PN-EN 12620:2004] oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności
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alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. Partia kruszywa nie może być większa niż
500 Mg.
2.3.2.2. Kruszywo drobne
Do betonów zaleca się stosować kruszywo drobne gatunku I (o uziarnieniu do 2 mm) w postaci piasku
pochodzenia rzecznego lub kompozycji piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, kruszywo to
powinno być tak dobrane w stosunku do kruszywa grubego, by krzywa przesiewu stosu okruchowego kruszywa
mieściła się w podanych krzywych granicznych wg PN-S-10040:1999
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna być zawarta w granicach:

do 0,25 mm 14 - 19 %,

do 0,50 mm 33 - 48 %,

do 1,00 mm 57 - 76 %.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:

zawartość pyłów mineralnych - nie więcej niż 1,5% wg PN-B-06714/13,

zawartość związków siarki - do 0,2% wg PN-78/B-06714/28,

zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25% wg PN-76/B-06714/12,

zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PNB-06714-26,

reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 nie wywołująca
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%.(lub oznaczenie wg PN-92/B-06714/16 - powinna
spełniać wymagania odpowiadające 0 stopniowej reaktywności alkalicznej - albo wymagania wg
PN-EN 933-4:2002)

w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:

oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714/15 lub wymagania wg PN-EN 933-1:2002,

oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714/13,

oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12,

oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), lub wg
PN-B-06714/48.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/17 lub PN-EN 1097-5:2002 dla
korygowania recepty roboczej betonu.
Należy zobowiązać dostawców do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników badań pełnych wg PN-B06712 [lub PN-EN 12620:2004] oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. Partia kruszywa nie może być większa niż
500 Mg.
2.3.2.3. Uziarnienie kruszywa
UWAGA: Dla betonów klasy B35 i wyższych należy ustalić doświadczalnie uziarnienie kruszywa.
Wymaganie dla nich mogą być ostrzejsze niż określone poniżej.
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą
kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu
(wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnić
uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody.
Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielanie mleczka
cementowego.
Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku
oczka 4 mm nie może być większa niż 5 %. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego
do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15 % i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości
przekraczającej 10 % całego składu frakcji.
Do betonu klasy B25 i B30 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach
podanych na wykresach i według tabeli podanych poniżej.
Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa wg PN-S-10040:1999
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Przechodzi przez sito (%)
Kruszywo do 16 mm
3 do 8
7 do 20
12 do 32
21 do42
36 do56
60 do 76
100

Bok oczka sita (mm)
0,25
0,50
1,00
2,00
4,00
8,00
16,00
31,5

Kruszywo do 31,5 mm
2 do 8
5 do 18
8 do 28
14 do 37
23 do47
38 do 62
62 do 80
100

Zalecane krzywe uziarnienia kruszywa do betonu 0÷31,5 mm
wg PN-S-10040:1999

100

100

90
Przechodzi [%]

80

80

70
62

60
50

62

47

40
30

Maksimum

28

20

23

18

10
0

8
2

0
0

0,25

14
8

5
0,5

Minimum

38

37

1

2

4

8

16

31,5

Bok oczka sita [mm]

Zalecane krzywe uziarnienia kruszywa do betonu 0÷16 mm
wg PN-S-10040:1999
P

Bok oczka sita [mm]

100

100

90
80

76

70
60

60

56

50
42

40

36

32

30
20
10
0

8
3

0
0

0,25

12

7
0,5

Minimum

21

20

1

Maksimum

2

4

8

16

Przechodzi [%]

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części konstrukcji
przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny.
2.3.3. Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej [PN-B32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw"].
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Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzenia badań. Należy
pobierać ją ze zbiornika pośredniego, a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej.
W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzać bieżącą kontrolę zgodnie z PN-EN 1008-1:2004
[PN-B-32250]:

zabarwienie - nie powinna wykazywać,

zapach - nie powinna wydzielać zapachu gnilnego,

zawiesina - nie powinna zawierać grudek i kłaczków,

pH - co najmniej 6 przy badaniu papierkiem wskaźnikowym.
2.3.4. Dodatki i domieszki do betonu
Nie dopuszcza się stosowania do betonów mostowych dodatków w postaci popiołów lotnych, mączek
mineralnych itp. (za wyjątkiem pyłów krzemionkowych dopuszczonych Aprobatą techniczną do takiego
stosowania).
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki.

uplastyczniające – w celu umożliwienia pompowania mieszanki i ułatwienia zagęszczania,

upłynniające (superplastyfikatory) - w celu umożliwienia pompowania mieszanki,

opóźniające wiązanie – w celu umożliwienia układania mieszanki betonowej w okresie wysokich
temperatur bez obawy wiązania przed ułożeniem i zagęszczeniem,

przyspieszające wiązanie (mrozochronne) – tylko w przypadku konieczności przyspieszenia
wiązania z powodu przewidywanego obniżenia temperatury,

przyspieszające początkowy przyrost wytrzymałości – w przypadku konieczności przyspieszenia
rozebrania deskowania,

napowietrzające,

uszczelniające,

reduktory skurczu, szczególnie do betonów przeznaczonych na płyty mostowe i kapy
chodnikowe. Przy ich stosowaniu zalecane są technologie domieszek do betonu serii ViscoCrete,
Dopuszcza się stosowanie domieszek chemicznych o działaniu kompleksowym, tzw. napowietrzającouplastyczniających i przyśpieszająco-uplastyczniających.
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobaty techniczne, wydane przez instytucje
upoważnione wymienione w znowelizowanym Prawie Budowlanym oraz atest producenta.
Przed zastosowaniem betonu z dodatkami w konstrukcji obiektu należy sprawdzić ich skuteczność dla
racjonalnego ustalenia recepty mieszanki betonowej.
Przed zastosowaniem należy sprawdzić oddziaływanie domieszek uplastyczniających na cement stosowany na
budowie.
Beton z domieszką uplastyczniającą musi być zbadany na mrozoodporność, wytrzymałość i szczelność.
Ilość domieszki uplastyczniającej należy ustalić doświadczalnie, tak objętość powietrza w zagęszczonej
mieszance betonowej wynosiła jak w PN-B/88-06250:
Zastosowanie dodatku napowietrzającego nie powinno obniżyć wytrzymałości betonu na ściskanie więcej niż o
10 % w stosunku do betonu bez dodatków.
UWAGA:
Betony klas wyższych niż B35 wykonuje się na podstawie specjalnych receptur
opracowywanych indywidualnie. Zaleca się stosowanie do nich dodatków opóźniających
czas wiązania oraz uplastyczniających, które ułatwiają transport, układanie i zagęszczanie.
Dodatki nie mogą wpływać na obniżenie wytrzymałości betonu.
Recepta na skład mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Powinna być ona przedstawiona wraz wynikami badań laboratoryjnych poszczególnych
składników i próbek betonu z takim wyprzedzeniem czasowym, które umożliwią jej
korektę, a w przypadku braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty

3. SPRZĘT
3.1. Rusztowania i deskowania
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią.
3.2. Przygotowanie mieszanki betonowej - wytwórnia mieszanek betonowych
a)
Lokalizacja wytwórni
Wytwórnia powinna być zlokalizowana od miejsca wbudowania, tak aby móc przetransportować mieszankę w
ciągu maksymalnie jednej godziny. Betoniarka nie może zakłócać warunków ochrony środowiska, tj.
powodować zapylenia terenu, zanieczyszczenia wód i wywoływać hałasu powyżej dopuszczalnych 50 decybeli.
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Teren wytwórni musi być ogrodzony i zabezpieczony pod względem bhp i ppoż. Składowiska materiałów
powinny być utwardzone, materiały zabezpieczone przed możliwością mieszania się poszczególnych rodzajów i
frakcji. Wytwórnia powinna posiadać doprowadzoną energię elektryczną i wodę. Należy przewidzieć
pomieszczenia socjalne i sanitarne dla załogi oraz zlokalizować miejsce na gromadzenie odpadów. Wykonawca
musi posiadać świadectwo dopuszczenia wytwórni do ruchu przez inspekcję sanitarną i władze ochrony
środowiska.
b)
Rodzaj wytwórni
Betoniarnia powinna posiadać pełne wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki
betonowej. Węzeł betoniarski musi spełniać następujące warunki: - minimalna pojemność zasypowa betoniarki:
1000 l (dm3), - dozowanie wagowe cementu z dokładnością: + 3%, - dozowanie wagowe kruszywa z
dokładnością: + 3%, - dozowanie wody może być objętościowe przy pomocy objętościomierza przepływowego
z dokładnością 2%, - musi istnieć możliwość dozowania dwóch rodzajów kruszyw, - dozatory muszą mieć
aktualne świadectwo legalizacji, - mieszanie składników musi się odbywać w betoniarce o wymuszonym
działaniu. Zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych.
Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną.
c)
Warunki prowadzenia produkcji
Przed przystąpieniem do produkcji, wszystkie zespoły i urządzenia betoniarni mające wpływ na jakość
produkowanej mieszanki zostaną komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokółem podpisanym
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Czynności te będą cyklicznie powtarzane co 2500 Mg
wyprodukowanej mieszanki. Produkcja może być realizowana w okresie od 15 kwietnia do 15 października,
przy temperaturze otoczenia powyżej 5 oC. Ewentualne odstępstwo od tego warunku, może nastąpić po
wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia dobrych warunków atmosferycznych tj.
temperatury powyżej 5 oC, nie występowania przymrozków oraz przy bezdeszczowej pogodzie. Produkcja może
się odbywać jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie
i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi posiadać na budowie własne laboratorium lub też
za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Inspektora Nadzoru będzie
dysponował własnym laboratorium lub też będzie wykorzystywał laboratorium Wykonawcy, uczestnicząc w
badaniach. Roboczy skład mieszanki betonowej przygotowuje Wykonawca, opracowując go na bazie receptury
laboratoryjnej. Należy umieścić go na tablicy w widocznym miejscu dla operatora. Czas mieszania składników
powinien być ustalony doświadczalnie, w zależności od składu i wymaganej konsystencji produkowanej
mieszanki oraz rodzaju urządzenia mieszającego.

4. TRANSPORT
4.1. Rusztowania i deskowania
Transport poziomy elementów.
Sposób załadowania i umocowania elementów otrzymanych z demontażu rusztowań i deskowań na środki
transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu.
Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i
zdeformowaniem.
Transport pionowy elementów składanych.
Uchwyty do zamocowania stężeń nie powinny być zniekształcone lub wygięte.
Podnoszone elementy powinny być zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez zastosowanie
podkładek drewnianych pod pęta lub haki podnoszące elementy.
Składowanie elementów rusztowań stalowych.
Elementy należy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia z ziemią, zalania wodą i
gromadzenia się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu elementów w stosy pionowe należy
stosować odpowiednio rozłożone podkładki drewniane między elementami, dla zabezpieczenia elementów przed
odkształceniami wskutek przegięcia lub docisku, oraz zachować odstępy umożliwiające bezpieczne podnoszenie
elementów.
Przy składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuższy okres czasu należy przeprowadzać okresową
kontrolę elementów, zwracając szczególnie uwagę na zabezpieczenie przed korozją.
4.2. Materiały do betonu
Cement luzem przewożony samochodami - cementowozami z urządzeniami do przesypywania.
Pozostałe materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
4.3. Beton przeznaczony do pompowania
Transport mieszanki betonowej nie powinien powodować jej segregacji, zmian konsystencji i składu.
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Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie może być dłuższy niż:

90 min. - przy temperaturze otoczenia do + 15 oC,

70 min. - przy temperaturze otoczenia do + 20 oC,

30 min. - przy temperaturze otoczenia do + 30 oC.
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
Projekt technologiczny betonowania, który określać będzie kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz
planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania.
5.2.1. Oczyszczenie rejonu robót
5.2.2. Wykonanie rusztowania i deskowania
Budowę rusztowań i deskowań należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wg wymagań WPD, DP-31 i PN-M-48090:1996.
Wykonanie deskowań powinno uwzględniać podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji,
ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. Wielkości te podane powinny być w
Dokumentacji Projektowej.
Deskowanie i związane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań i
związanych z nimi rusztowań, projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadających warunkom PN-B-03200.
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i
obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż
oraz wielokrotność ich użycia.
Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.
Można stosować deskowania metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych
szalunków winny mieć grubość zapewniając im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione.
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić sztywne połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia
bez zniszczeń betonu. Deskowania winny być chronione przed rdzą, tłuszczem i innymi zanieczyszczeniami.
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu.
Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań, lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w
żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem.
Śruby, pręty, ściągi w deskowaniach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, by ich część pozostająca w
betonie odległa była od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełniać
zaprawą cementową 1:2, a zewnętrzne części (50 mm) winny być wypełnione korkami (walce) z polimerobetonu
lub tworzyw sztucznych wklejonymi na żywicę epoksydową. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać
wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawędzie betonu winny być ścięte pod kątem 45º za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm.
Listwy te muszą być następnie usuwane z wykonanej konstrukcji.
Deskowania belek i rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w
odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.
Deskowania powinny być wykonane ściśle według Dokumentacji Projektowej i przed wypełnieniem masą
betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość, jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w
wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań
powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną.
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą.
Podpory rusztowań narażone na uderzenie pojazdów należy zabezpieczyć nieodkształcalnymi barierami
betonowymi lub stalowymi.
Rusztowania nad jezdnią należy zabezpieczyć przed uderzeniem pojazdu przekraczającego skrajnię rusztowania.
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Odległość rusztowania od napowietrznej linii energetycznej.
W przypadku, gdy w czasie prac montażowych zachodzi możliwość zetknięcia stalowego elementu rusztowania
z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montażu powinny być wyłączone.
W przypadku, gdy zachodzi obawa, że podczas przenoszenia dźwigiem części montowanej konstrukcji
mostowej mogą dotykać przewodów elektrycznych, należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie
uniemożliwiające zetknięcie przewodów z konstrukcją oraz zabezpieczenie eliminujące różnice potencjałów.
Dostęp do rusztowań.
Należy przewidzieć na każdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie wykonywanie
rusztowań, że dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie się po konstrukcji rusztowania.
Pomosty rusztowań.
Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami wysokości co najmniej 1.10 m
i z krawężnikami wysokości 0,15m.
Szerokość swobodnego przejścia dla robotników nie powinna być mniejsza od 0,60 m.
5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej
UWAGA:
Betony klas wyższych niż B35 wykonuje się na podstawie specjalnych receptur. Recepturę
betonu należy opracować indywidualnie z uwzględnieniem zastosowanego cementu oraz
kruszywa. W trakcie wykonywania mieszanki oraz jej wbudowywania należy przestrzegać
wszystkich zaleceń jednostki, która opracowała recepturę.
Wymaganie dotyczące wykonania i składu mieszanki betonowej klasy wyższej niż B35
mogą być ostrzejsze niż określone poniżej.
Recepta na skład mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Powinna być ona przedstawiona wraz wynikami badań laboratoryjnych poszczególnych
składników i próbek betonu z takim wyprzedzeniem czasowym, które umożliwią jej
korektę, a w przypadku braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty
Skład mieszanki betonowej przeznaczonej do transportu pompowo-rurowego zaleca się ustalać metodą
obliczeniowo - doświadczalną w celu określenia ściśle wymaganych wskaźników konsystencji. W celu
polepszenia właściwości mieszanek betonowych zaleca się stosowanie domieszek wg punktu 2.3.4 niniejszej ST.
Wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie pompy. Przed
przewidywanym pompowaniem betonu należy pompowalność mieszanki w warunkach budowy.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej, średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu
poszczególnych klas należy przyjmować nie większe niż 1,3 Rbo.
Wartość stosunku w/c nie może być wyższa niż 0,5 (zalecane 0,45). Maksymalne ilości cementu, w zależności
od klasy betonu są następujące:

400 kg/m3 dla betonów klasy B25 i B30,

450 kg/m3 dla betonów klasy B35 i wyższych.
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora Nadzoru.
Uziarnienie kruszywa w mieszance betonowej powinno być tak dobrane by zapewnić optymalną ścisłość stosu
okruchowego, a zaprojektowana krzywa przesiewu mieściła się w krzywych granicznych podanych powyżej.
Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnieniu kruszywa należy przestrzegać następujących zasad:

stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości,

zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać
niezbędną urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekraczać 37 % - przy
kruszywie grubym do 31,5 mm oraz 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm.
Konsystencja mieszanek pompowalnych przed dodaniem superplastyfikatora powinna być plastyczna k3,
sprawdzana opadem stożka winna wynosić 2,0 ÷ 5,0 cm (badania wg PN-EN 12350-2:2001), a aparatem Ve-Be
7 ÷ 13 sekund (badania wg PN-B-06250 lub wg PN-EN 12350-3:2001).
Przy podawaniu mieszanki za pomocą pomp należy przejściowo dostosować płynność mieszanki, upłynniając ją
za pomocą odpowiednich domieszek.
Konsystencja mieszanki po dodaniu superplastyfikatora w ilości 1,5% badana opadem stożka wynosić od 9 cm
do 15 cm. Ponadto zaleca się, by konsystencję mierzoną poprzez rozpływ (badania wg PN-EN 12350-5:2001) i
zagęszczalność (badania wg PN-EN 12350-4:2001) wynosiła odpowiednio:

rozpływ od 46 do 52 cm,

zagęszczczalność od 1,01 do 1,05.
Zaleca się następujące ilości zaprawy:

500 - 550 dm3 - przy ziarnach kruszywa do 16 mm,

450 - 500 dm3 - przy ziarnach kruszywa do 31,5 mm,
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Dozowanie składników do mieszanki powinno być zgodne z recepturą roboczą, uwzględniającą aktualne
zawilgocenie kruszywa. Wszystkie składniki mieszanki należy dozować wyłącznie wagowo z dokładnością:

2% - przy dozowaniu cementu i wody,

3% - przy dozowaniu kruszywa,

1% - superplastyfikator przy dozowaniu wagowym lub objętościowym.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Składniki dozuje się w następującej kolejności: kruszywo kolejno od najgrubszego do najdrobniejszego, 2/3
wody zarobowej, cement, dodatek upłynniacza, pozostałą ilość wody.
Czas mieszania składników powinien być ustalony doświadczalnie w zależności od składu i wymaganej
urabialności mieszanki betonowej oraz rodzaju urządzenia mieszającego.
5.2.4. Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. mocowanie
barier ochronnych, sączki itp., oczyścić deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem
adhezyjnym, oraz wykonać montaż zbrojenia wraz z zapewnieniem właściwych grubości otulin dzięki
odpowiednim przekładkom dystansowym. Należy sprawdzić stabilność zbrojenia – czy nie nastąpi przesunięcie
podczas betonowania.
5.2.5. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu
Kolejność i sposób betonowania poszczególnych elementów musi odbywać się zgodnie z Dokumentacją
Projektową.
Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca musi przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru, projekt
technologiczny sposobu betonowania elementów wraz z Programem Zapewnienia Jakości. Projekt technologii
betonowania należy uzgodnić z Projektantem obiektu mostowego.
Ułożenie mieszanki betonowej, jej zagęszczenie i pielęgnacja zgodnie z Dokumentacją Projektową,
opracowaniem "Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych" - zał. do
zarządzenia GDDP.
Wykonanie elementów na mokro winno odpowiadać normom PN-S-10040:1999 „Obiekty mostowe.
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.” oraz PN-B-06251 "Roboty betonowe i
żelbetowe. Wymagania techniczne".
Należy unikać przerw w betonowaniu w konstrukcjach, które powinny być betonowane w sposób ciągły. W
przypadku przerwy w betonowaniu trwającej ponad 2 h, wznowienie betonowania może nastąpić po
przygotowaniu szorstkiej powierzchni stykowej na betonie starym oraz po oczyszczeniu i nawilżeniu tej
powierzchni. Lokalizację przekrojów oraz zbrojenie w strefie przerw należy wykonać wg PN-S-10040:1999.
Betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w nie niższej niż +5ºC, zachowując warunki umożliwiające
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15,0 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych
przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5ºC, jednak konieczne jest w tym wypadku
uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru oraz stosowanie mieszanki betonowej o temperaturze +20ºC w chwili jej
układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła do uzyskanie przez beton wytrzymałości
co najmniej 15,0 MPa. Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia technologię
prowadzenia robót betonowych w obniżonych temperaturach czyli poniżej+ 5°C.
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można jej
zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m. Dobór metody zagęszczania, jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest
od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania powinien być
uwzględniony w dokumentacji technologicznej.
Mieszankę betonową należy zagęszczać za pomocą wibratorów wgłębnych o częstotliwości co najmniej 6000
drgań/min. Średnice buław wibratorów nie powinny być większe niż 0,65 rozstawu zbrojenia. Buławę
wibratorów należy zagłębiać na 5÷8 cm. Kolejne miejsca powinny być oddalone od siebie od 0,3 m do 0,7 m.
Wibratory przyczepne mogą być stosowane w elementach nie grubszych niż 0,5 m, przy jednostronnym dostępie
oraz 2,0 m przy dwustronnym.
Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym
obciążaniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi, powłokami ochronnymi z mikrowosków (wymagana Aprobata techniczna IBDiM) szczególnie na powierzchniach narażonych na silne odparowanie wody i przesuszanie przez wiatr,
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzenie. Sposób
pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być
każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien przedstawić
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji „projekt pielęgnacji betonu”.
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W przypadku zastosowanie w elementach obiektu mostowego betonu klas wyższych niż B35 o bardzo wysokiej wytrzymałości sposób układania, zagęszczania oraz pielęgnacji betonu
powinien być określony w Projekcie technologicznym betonowania elementów.

5.2.6. Rozbiórka deskowania i rusztowania
Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości
betonu.
W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyżej + 15ºC można przyjąć dla betonów
mostowych następujące czasy rozformowania:

dni albo R  10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt, belek lub łuków,

6 dni albo R
 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań filarów i przyczółków słupowych lub
ścianowych.
Usunięcie krążyn, rusztowań i podpór podtrzymujących deskowanie może być rozpoczęte nie wcześniej niż po
upływie:
7 dni lub R  20 MPa dla płyt pomostu o rozpiętości do 3.0 m,
14 dni lub R  25 MPa dla płyt pomostu i elementów pomostu o rozpiętości do 6.0 m oraz ścianek i
płyty górnej dźwigarów skrzynkowych,
28 dni dla elementów pomostu o większych rozpiętościach oraz dla ustrojów nośnych przęseł.
Uwaga:
R
jest to średnia gwarantowana wytrzymałość betonu na ściskanie badana na kostkach
sześciennych o boku 15 cm.
W przypadku niższych temperatur dojrzewania niż + 15ºC obowiązującym kryterium jest wytrzymałość betonu.
Gdy nie ma możliwości sukcesywnego sprawdzania wytrzymałości betonu w konstrukcji można orientacyjnie
przyjąć do podanych wyżej czasów dojrzewania mnożniki:
a) 1,5 - dla temperatury średniej tśr = +10ºC,
b) 2,0 - dla temperatury średniej tśr = + 5ºC,
c) 3,0 - dla temperatury średniej tśr = + 1ºC (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem
chłodów wytrzymałości co najmniej R = 15 MPa).
Temperaturę średnią dobową obliczać ze wzoru
tśr = (t7 + t13 + 2t21)/4
Rusztowania należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając jednoczesnego usunięcia
większej liczby podpór. Przy rozpiętości przęseł większych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych,
kolejność usuwania podpór określić należy na podstawie projektu rusztowania lub technologii robót.
Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalać wg PN-B-06251.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
6.1. Rusztowania i deskowania
Rusztowania.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą:
a) rozstaw szeregów ram rusztowaniowych ±15 cm,
b) rozstaw podłużnic i poprzecznic ±20 cm,
c) rzędne oczepów +2 cm, -1 cm,
d) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie więcej niż 20 cm
e) przekroje poprzeczne elementów ±15%,
f) wychylenie jarzm lub ram z płaszczyzny pionowej 1,0% wysokości, lecz nie więcej niż ±10 cm,
g) wielkość podniesienia wykonawczego 10% wartości obliczeniowej.
Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu na klatkach z podkładów mogą wynosić:
a) dopuszczalne odchylenia w rozstawie poszczególnych podkładów ±5 cm,
b) dopuszczalne odchylenie w położeniu środka podstawy klatki ±10 cm.
Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu na rusztach lub podwalinach drewnianych:
a) dopuszczalne odchylenia w równomiernym rozstawie poszczególnych belek rusztu ±10 cm,
b) dopuszczalne odchylenia w położeniu środka ciężkości rusztu w stosunku do położenia
wypadkowej ±10 cm.
Deskowania.
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-B-06251 oraz PN-S-10040:1999.
Szczególnie należy zwrócić uwagę na prostoliniowość części pionowych, które przenoszą zasadnicze obciążenie
pionowe.
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Dopuszcza się następujące odchylenia od projektowanych wymiarów nominalnych:

rozstaw żeber deskowań ± 0,5 % i nie więcej niż 2,0 cm,

różnice grubości desek jednego elementu deskowania ± 0,2 cm,

odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny ± 0,1 %,

odchylenie od pionu elementu deskowania ± 0,2 % wysokości ściany i nie więcej niż 0,5 cm,

prostoliniowość krawędzi żeber w kierunku ich długości ± 0,1 %,

odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny ± 0,1 %,

wybrzuszenie powierzchni deskowania ± 0,2 cm, na odcinku 3,0 m,

wymiary światła elementu betonowego:
- 0,2 % wysokości i nie więcej niż –0,5 cm,
+ 0,5 % wysokości i nie więcej niż +2,0 cm,
- 0,2 % grubości (szerokości) i nie więcej niż –0,2 cm,
+ 0,5 % grubości (szerokości) i nie więcej niż + 0,5 cm.
Połączenia na śruby.
Otwory na śruby w dostarczonych elementach powinny być wykonane o średnicy o 1 mm większej od
nominalnej średnicy trzpienia śruby.
Dopuszczalne odchyłki powinny wynosić:

1,0 mm - dla otworów o średnicy nominalnej do 20 mm,

1,5 mm - dla otworów o średnicy nominalnej powyżej 20 mm.
Ponadto powinny być spełnione następujące wymagania:
a) owalność otworu, tj. różnica pomiędzy największą i najmniejszą średnicą, nie powinna
przekraczać 5% nominalnej średnicy otworu oraz 1 mm,
b) skośność otworu nie może przekraczać 3% grubości łączonych elementów oraz 2 mm.
Inne rodzaje połączeń gwarantujące wytrzymałość i stateczność rusztowań mogą być stosowane pod warunkiem
zatwierdzenia przez odpowiednie władze.
Badania rusztowań w czasie ich eksploatacji.
W okresie eksploatacji rusztowań należy dokonywać okresowe badania techniczne celem stwierdzenia, czy
praca na rusztowaniach oraz warunki atmosferyczne nie wpłynęły na pogorszenie stanu rusztowań i nie
zagrażają bezpieczeństwu oraz nie wpływają na jakość konstrukcji mostowej montowanej na rusztowaniach.
Badania takie należy wykonywać szczególnie po okresie silnych wiatrów, wysokich wód, które zalały dolną
część rusztowań, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu ciężkich elementów składanych itp.
Badania przeprowadza Inspektor Nadzoru wraz z Wykonawcą.
6.2. Kontrola betonu
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania system kontroli
wewnętrznej obejmujący wszystkie czynności technologiczne, który powinien być zgodny z przedmiotowymi
normami i z "Zasadami wykonania i odbioru betonu klas B30 i B35 podawanego systemem pompowo-rurowym
przeznaczonego na obiekty mostowe", jak niżej.
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu badane wg normy PN-S-10040:1999
„Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania” oraz PN-88/B-06250
"Beton zwykły”.
UWAGA:
Betony klas wyższych niż B35 wykonuje się na podstawie specjalnych receptur
opracowywanych indywidualnie. Projektant mieszanki betonowej może określić
dodatkowe wymagania dotyczące kontroli jakości betonu. Należy zwrócić szczególną
uwagę na badanie jakości zastosowanych materiałów oraz przestrzegania czasów
poszczególnych etapów robót od momentu wykonania mieszanki betonowej do jej
wbudowania i zagęszczenia.
Podczas kontroli jakości robót należy zwrócić uwagę na dodatkowe wymagania określone
w Projektach technologicznych betonowania elementów.
6.2.1. Konsystencja mieszanki betonowej
Sprawdzenie jej przeprowadza się podczas projektowania i wykonywania mieszanki betonowej co najmniej 2
razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca się sprawdzanie konsystencji metodą opadu stożka.
Każdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze środka transportu, gdy istnieje przypuszczenie
przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoką temperaturą
otoczenia.
Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć:
+ 20% wartości wskaźnika Ve-Be,
+ 1 cm wg metody stożka opadowego.
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Korygowanie konsystencji mieszanki betonowej dopuszcza się wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego, ewentualnie za zgodą Inspektora Nadzoru
poprzez zmianę zawartości procentowej superplastyfikatora.
6.2.2. Wytrzymałość betonu na ściskanie
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać próbki o liczbie określonej w planie
kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż:
6 próbek na partię betonu lub element przy objętości do 50 m3.
12 próbek na element przy objętości powyżej 50 m3.
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych
150×150×150 mm spełnia wymagania normy PN-88/B-06250.
Przygotowanie i badanie próbek zgodnie z PN-EN 12390-2:2001 „Badania betonu.. Część 2: Wykonywanie i
pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych” oraz PN-EN 12390-3:2002 „Badania betonu. Część 3:
Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania”.
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być brane 2 serie
próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1 [PN-EN 206-1:2003]. Próbki powinny być pobrane
oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla
każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z
udziałem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Pobieranie próbek
zgodnie z PN-EN 12390-2:2001. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania
winny być wyposażone w tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robót, gwarantującymi ich
autentyczność.
Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora Nadzoru przez jedną
dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 [lub PN-EN 12390-2:2001].
Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w obecności
przedstawiciela Wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia,
według dyspozycji podanych przez Inspektora Nadzoru. Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą
być przyjęte za podstawę rozliczania robót pod warunkiem, że wartość wytrzymałości gwarantowanej RbG na
ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego rodzaju i klasy betonu nie będzie niższa niż wskazana
w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.
Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium
Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów
betonu:
betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maksymalnie 30 kg stali/m 3 betonu - przynajmniej
10% próbek,
betony zwykłe zbrojone lub sprężone - przynajmniej 20% próbek.
W przypadku gdy wytrzymałość gwarantowana na ściskanie RbG otrzymana dla każdego rodzaju i klasy betonu
w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od klasy przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na
rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii,
niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton.
W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inspektor Nadzoru może zgodnie ze swoimi uprawnieniami
wstrzymać betonowanie, a Wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań.
Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości
gwarantowanej na ściskanie po 28 dniach RbG nie niższą niż wskazana w obliczeniach statycznych i na
rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót.
Jeżeli próbki pobierane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne
to beton należy uznać za odpowiadający danej klasie.
W uzasadnionych wypadkach nie spełnienia warunku wytrzymałości po 28 dniach dojrzewania betonu,
dopuszcza się spełnienie tego warunku po 90 dniach. Badania takie i ich uznanie wymaga zgody Inspektora
Nadzoru na piśmie.
Jeśli jednak również z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości gwarantowanej na ściskanie po 28 dniach
RbG niższą niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach, Wykonawca będzie zobowiązany na swój
koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które
zaproponowane przez Wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru – w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę.
Badania wytrzymałości betonu przeprowadzić i wyniki oceniać zgodnie z PN-88/B-06250.
6.2.3. Nasiąkliwość betonu
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
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wykonywania obiektu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania i na
każde polecenie Inspektora Nadzoru.
Zaleca się badanie nasiąkliwości na betonie wyciętym z konstrukcji, którą przeprowadza się co najmniej na 3
próbkach z wybranych losowo miejsc konstrukcji reprezentujących jakość innego betonu, po 28 dniach
dojrzewania (badanie wg normy PN-88/B-06250).
Nasiąkliwość dla betonów klasy B40 i większej  4%, dla betonów klasy poniżej B40  5%.
6.2.4. Odporność na działanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się na próbkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, oraz
każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania oraz na każde polecenie
Inspektora Nadzoru. Zaleca się również badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji, dla których poleca się
stosowanie badania wg metody przyspieszonej (badanie wg normy PN-88/B-06250).
Każde badanie przeprowadza się na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki
100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z normą
PN-88/B-06250. W metodzie przyśpieszonej badanie przeprowadza się na 6 próbkach po 28 dniach.
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po przeprowadzeniu badania dla 150
cykli zamarzania i rozmarzania:
a) w przypadku badania metodą zwykłą:
próbka nie wykazuje pęknięć,
łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków
kruszywa itp. nie przekracza 5% próbek nie zamrażanych,
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie
jest większe niż 20%.
b) w przypadku badania metodą przyśpieszoną:
próbka nie wykazuje pęknięć,
ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków nie przekracza w żadnej
próbce wartości 0,05 cm3/cm2,
6.2.5. Przepuszczalność wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalności 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 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo
po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania oraz na każde polecenie Inspektora Nadzoru.
Każde badanie przeprowadza się na 6 regularnych próbkach o wymiarach 150×150×150 mm (dopuszcza się
próbki o grubości nie większej niż 160 mm i o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm). Próbki
przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250.
Dopuszcza się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Wymagany stopień wodoszczelności betonu W8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody równym 0,8 MPa
w czterech próbach na sześć próbek badanych zgodnie z PN-B-06250, nie stwierdza się oznak przesiąkania
wody.
6.2.6. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas
projektowania jej składu.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 lub PN-EN
12350-7:2001 nie powinna przekraczać:

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, powiększonej o napowietrzenie
wynikające ze stosowania domieszek do betonu zgonie z PN-EN 934-2.
6.2.7. Dokumentacja badań
Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi "Wymaganiami" oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych
materiałów.
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla elementów obiektów mostowych
Długość rys nie powinna przekraczać:

dla rys w kierunku długości - podwójnej szerokości i nie więcej niż 1 m,

dla rys poprzecznych - połowy szerokości i nie więcej niż 0,5 m.
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Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulina zbrojenia będzie nie mniejsza niż 1 cm, a
powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni odpowiedniej ściany.
Dopuszcza się rysy skurczowe przy rozwarciu nie większym niż 0,2 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 betonu wymaganej klasy elementów konstrukcji podpór.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
8.1. Rusztowania i deskowania
Badania przy odbiorze konstrukcji zmontowanych rusztowań stalowych z elementów składanych polegają na
stwierdzeniu zgodności konstrukcji rusztowań z wymaganiami technicznymi podanymi w normie i ewentualnie
z dodatkowymi wymaganiami podanymi w zamówieniu dla poszczególnych konstrukcji mostowych.
8.2. Wykonana konstrukcja betonowa
Należy sprawdzić podczas odbioru kryteria wymienione w punkcie 6 ST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Cena wykonania robót obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

transport materiałów niezbędnych do wykonania robót,

opracowanie receptury betonu,

opracowanie Projektu technologicznego betonowania elementów,

wykonanie Projektu deskowania i rusztowania,

montaż i demontaż barier zabezpieczających rusztowanie przed uderzeniem pojazdów,

oczyszczenie gruntu podłoża - deskowania,

wykonanie rusztowania i deskowania wg ww. Projektu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru,

przygotowanie mieszanki betonowej,

ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu wraz z zagęszczeniem,

pielęgnacja betonu,

rozebranie deskowania i rusztowania,

usunięcie materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy,

wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.
Wykonanie i montaż uzbrojenia uwzględniony jest oddzielnie.
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-S-10040:1999
PN-S-10042
PN-B-01800
PN-B-01805
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10025-1:2005 (U)
PN-EN 10025-2:2005 (U)
PN-M-48090:1996

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i
badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Klasyfikacje i określenie środowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Ogólne zasady ochrony.
Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych.
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne warunki
techniczne dostawy
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania i
badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań.
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Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
Sklejka. Podział, terminologia oraz pomiar wad.
Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania.
Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniające. Wymagania i badania
oddziaływania na beton.
PN-B-06243
Domieszki do betonu. Domieszki uplastyczniające i upłynniające. Wymagania i
badania oddziaływania na beton.
PN-B-06244
Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania
oddziaływania na beton.
PN-EN 934-2:1999
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania
PN-88/B-06250
Beton zwykły.
PN-EN 206-1:2003
Beton. Część 1: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność.
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 12350-1:2001
Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek
PN-EN 12350-2:2001
Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka
PN-EN 12350-3:2001
Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe
PN-EN 12350-4:2001
Badania mieszanki betonowej. Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania
stopnia zagęszczalności
PN-EN 12390-1:2001
Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do
badania i form
PN-EN 12390-1:2001/AC:2004
PN-EN 12390-2:2001
Badania betonu.. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań
wytrzymałościowych.
PN-EN 12390-3:2002
Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.
PN-EN 12390-7:2001
Badania betonu. Część 7: Gęstość betonu
PN-EN 12390-7:2001/AC:2004
PN-EN 12504-1:2001
Badania betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymałości na ściskanie
PN-EN 12504-2:2002
Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące. Oznaczanie liczby
odbicia
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004
PN-EN 196-1:1996
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2:1996
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3:1996
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości
PN-EN 196-21:1996
Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i
alkaliów w cemencie
PN-EN 196-21/Ak:1996
Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i
alkaliów w cemencie; uzupełnienie krajowe dotyczące aparatury do oznaczania CO2
PN-EN 197-1:2002
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku
PN-EN 197-2:2002
Cement. Ocena zgodności
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu.
PN-89/B-06714/01
Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia.
PN-76/B-06714/12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-78/B-06714/13
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-91/B-06714/15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-EN 933-1:2000
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
PN-78/B-06714/16
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-EN 933-4:2001
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu
ziaren. Wskaźnik kształtu
PN-EN 933-8:2001
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości
drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego
PN-77/B-06714/17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-EN 1097-5:2002
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości
wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
PN-77/B-06714/18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-97005/01
PN-D-97005/19
PN-B-06242

137
Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej PIK

SST

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości
ziaren i nasiąkliwości.
PN-78/B-06714/19
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
PN-EN 1367-1:2001
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych. Oznaczanie mrozoodporności.
PN-78/B-06714/20
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji
PN-EN 1367-2:2001
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu
PN-78/B-06714/26
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-EN 1744-1:2000
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-91/B-06714/34
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.
PN-88/B-06714/48
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeń w postaci grudek gliny.
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11112:1996/A1:2001
Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych
(Zmiana Az1).
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
UWAGA:
Normy wpisane kursywą są normami wycofanymi lub zastąpionymi przez PKN. Ze względu
na brak kompleksowego podejścia do norm dotyczących badania betonu i jego składników oraz możliwości
narzędziowych laboratoriów wg nowych norm z serii PN-EN w niniejszej ST przedstawiono metody badania wg
starych norm PN (wycofanych lub zastąpionych). Inspektor Nadzoru może zażądać posługiwania się nowymi
normami serii PN-EN. Wymagać to może w niektórych przypadkach innej metodologii badań.
PN-EN 1097-6:2002
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M.13.01.01. BETON FUNDAMENTÓW KLASY B30 W DESKOWANIU
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z betonowaniem ław fundamentowych oraz fundamentów oporowych stożków skarpowych w
ramach budowy mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
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 specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót związanych
z betonowaniem fundamentów obiektów mostowych i obejmują:

wykonanie ław fundamentowych z betonu klasy B35,

wykonanie fundamentów oporowych umocnienia stożków skarpowych z betonu klasy B30 (wraz
z deskowaniem),
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-M.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 Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych Specyfikacji jest:
2.1. Beton klasy B30 - wymagania według PN-B-06250 oraz ST M.13.01.00.
2.2. Deskowanie - wymagania według ST M.13.01.00.

3. SPRZĘT
Sprzęt powinien spełniać wymagania jak w ST M.13.01.00.

4. TRANSPORT
Beton transportowany zgodnie z "Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów do
konstrukcji mostowych" - GDDP oraz ST M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Ręczne oczyszczenie podłoża.
5.2.2. Wykonanie deskowania
Wykonanie deskowania – zgodnie ze ST M.13.01.00. W przypadku zastosowania jako zabezpieczenia ścian
wykopu stalowej ścianki szczelnej traconej można ją wykorzystać jako deskowanie.
5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze ST M.13.01.00.
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Betony klas wyższych niż B35 wykonuje się na podstawie specjalnych receptur
opracowywanych indywidualnie. Zaleca się stosowanie do nich dodatków opóźniających
czas wiązania oraz uplastyczniających, które ułatwiają transport, układanie i zagęszczanie.
Dodatki nie mogą wpływać na obniżenie wytrzymałości betonu.
Recepta na skład mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Powinna być ona przedstawiona wraz wynikami badań laboratoryjnych poszczególnych
składników i próbek betonu z takim wyprzedzeniem czasowym, które umożliwią jej
korektę, a w przypadku braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty

5.2.4. Wykonanie ław fundamentowych zwieńczających pale
Fundamenty wykonać po ułożeniu podbetonu (korka betonowego) i montażu zbrojenia. Ułożenie mieszanki
betonowej, jej zagęszczenie i pielęgnacja zgodnie z Dokumentacją Projektową, opracowaniem "Wymagania
i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych" - zał. do zarządzenia GDDP oraz
ST M.13.01.00.
W masywnych fundamentach mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy
bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi.
Beton winien być starannie pielęgnowany zgodnie z PN-B-06251 i ST M.13.01.00.
5.2.4. Wykonanie fundamentów oporowych stożków skarpowych.
Fundamenty wykonać po ułożeniu podbetonu (korka betonowego) i montażu zbrojenia. Ułożenie mieszanki
betonowej, jej zagęszczenie i pielęgnacja zgodnie z Dokumentacją Projektową, opracowaniem "Wymagania
i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych" - zał. do zarządzenia GDDP oraz
ST M.13.01.00.
W masywnych fundamentach mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy
bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi.
Beton winien być starannie pielęgnowany zgodnie z PN-B-06251 i ST M.13.01.00.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
6.1. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na zgodności z Dokumentacją Projektowej pod względem:
jakości użytych materiałów,
wykonania robót betoniarskich.
Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie ze ST M.13.01.00.
6.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynoszą:
dla ław fundamentowych:

ława fundamentowa w planie ± 5 cm,

rzędne wierzchu ławy ± 2 cm,

płaszczyzny i krawędzie - odchylenie od pionu ± 2 cm.
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe są
dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.
Długość rys nie powinna przekraczać 1 m i nie więcej niż:

dla rys w kierunku długości - podwójnej szerokości,

dla rys poprzecznych - połowy szerokości.
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulina zbrojenia będzie nie mniejsza niż 1 cm,
a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni odpowiedniego elementu.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) betonu wykonanych elementów podpór.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Cena wykonania robót obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,

oczyszczenie podłoża,

wykonanie i montaż deskowania,

koszt deskowania traconego,

wytworzenie mieszanki betonowej,

ułożenie mieszanki betonowej klasy, w nawilżonym deskowaniu wraz z zagęszczeniem,

pielęgnacja betonu,

rozbiórkę deskowania,

wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i
badania.
PN-S-10040
Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-EN 206-1:2003
Beton. Część 1: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność.
PN-B-06250
Beton zwykły.
PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. - zał. do zarządzenia
GDDP.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
Pozostałe jak w ST M.13.01.00.
PN-S-10040:1999
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M.13.01.03. BETON PODPÓR KLASY B35 W ELEMNTACH O
GRUBOŚCI < 60 CM W DESKOWANIU
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z betonowaniem elementów podpór w ramach budowy mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń
w msc. Wojnowo.
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 specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót betonowych i obejmują:

wykonanie skrzydeł przyczółków z betonu klasy B35 w deskowaniu,

wykonanie oczepu ścianek szczelny stopnia wodnego z betony B35
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-M.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 Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych Specyfikacji jest:
2.1. Beton klasy B35 - wymagania według PN-B-06250 oraz ST M.13.01.00.
2.2. Deskowanie - wymagania według ST M.13.01.00.

3. SPRZĘT
Sprzęt powinien spełniać wymagania jak w ST M.13.01.00.

4. TRANSPORT
Beton transportowany zgodnie z "Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów do
konstrukcji mostowych" - GDDP oraz ST M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Ręczne oczyszczenie podłoża.
5.2.2. Wykonanie deskowania – zgodnie ze ST M.13.01.00.
5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze ST M.13.01.00.
UWAGA:
Recepta na skład mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Powinna być ona przedstawiona wraz wynikami badań laboratoryjnych poszczególnych
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składników i próbek betonu z takim wyprzedzeniem czasowym, które umożliwią jej
korektę, a w przypadku braku zatwierdzenia na opracowanie nowej.
5.2.4. Układanie i pielęgnacja mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do wykonania elementów podpór Wykonawca winien opracować Projekt
technologiczny betonowania, uwzględniający określoną w Dokumentacji Projektowej kolejność betonowania
i fazowania robót oraz metody pielęgnacji betonu ograniczające skurcz.
Po wykonaniu deskowania należy zmontować zbrojenie betonowanych elementów.
W elementach podpór mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając
wibratorami wgłębnymi. Górną powierzchnię wyrównać z projektowanym spadkiem.
Przy betonowaniu korpusów podpór oraz wysokich ścian przyczółków do transportu betonu powinno się
używać rynien lub lejów zsypowych. Wysokość, z której spada mieszanka nie powinna wynosić więcej niż
0,5 m. Mieszankę betonową można transportować za pośrednictwem rynien zsypowych z wysokości do 3,0
m, a za pomocą leja zsypowego do 8,0 m.
W elementach masywnych prędkość podawania (wbudowywania) mieszanki betonowej należy tak dobrać,
aby w wyniku reakcji wiązania temperatura elementu nie wzrosła nadmiernie i nie spowodowała pękania
elementów. Elementy te należy również pielęgnować odpowiednio w czasie dojrzewania. Opóźnienie czasu
wiązania betonu można osiągnąć poprzez zastosowanie odpowiednich domieszek opóźniających do betonu
zgodnie z punktem 2.3.4. ST M.13.01.00.
W elementach podpór mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też
za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi.
Beton winien być starannie pielęgnowany zgodnie z PN-B-06251 i ST M.13.01.00.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Podczas kontroli jakości robót należy zwrócić uwagę na dodatkowe wymagania dotyczące kontroli jakości
betonu określone w Projektach technologicznych betonowania elementów oraz w projekcie mieszanki
betonowej.
Należy zwrócić szczególną uwagę na badanie jakości zastosowanych materiałów oraz przestrzegania czasów
poszczególnych etapów robót od momentu wykonania mieszanki betonowej do jej wbudowania i zagęszczenia.
6.1. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na zgodności z Dokumentacją Projektowej pod względem:

jakości użytych materiałów,

wykonania robót betoniarskich.
Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie ze ST M.13.01.00.
6.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynoszą:
dla elementów podpór niemasywnych:

odchylenie od pionu nie więcej niż ± 0,5 % wysokości, lecz nie więcej niż 2 cm,

wymiary zewnętrzne ± 1 cm,

usytuowanie w planie nie więcej niż ± 1 cm,

rzędne górnej płaszczyzny podpory ± 0,5 cm.
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne
pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.
Długość rys nie powinna przekraczać 1 m i nie więcej niż:

dla rys w kierunku długości - podwójnej szerokości,

dla rys poprzecznych - połowy szerokości.
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulina zbrojenia będzie nie mniejsza niż 1 cm, a
powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni odpowiedniego elementu.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) betonu wykonanych elementów podpór.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Cena wykonania robót obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,

oczyszczenie podłoża,

opracowanie Projektu technologicznego betonowania elementów

opracowanie receptury betonu

wykonanie Projektu deskowania i rusztowania

wykonanie i montaż rusztowania i deskowania,

wytworzenie mieszanki betonowej,

ułożenie mieszanki betonowej klasy, w nawilżonym deskowaniu wraz z zagęszczeniem,

pielęgnacja betonu,

rozbiórkę rusztowania i deskowania,

usunięcie materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy,

wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i
badania.
PN-S-10040
Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-EN 206-1:2003
Beton. Część 1: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność.
PN-B-06250
Beton zwykły.
PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. - zał. do zarządzenia
GDDP.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
Pozostałe jak w ST M.13.01.00.
PN-S-10040:1999
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M.13.01.04. BETON PODPÓR KLASY B35 W ELEMNTACH O
GRUBOŚCI > 60 CM W DESKOWANIU
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z betonowaniem elementów podpór w ramach budowy mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń
w msc. Wojnowo.
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 specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót betonowych i obejmują:

wykonanie korpusów przyczółków z betonu w deskowaniu,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-M.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 Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych Specyfikacji jest:
2.1. Beton klasy B35 - wymagania według PN-B-06250 oraz ST M.13.01.00.

3. SPRZĘT
Sprzęt powinien spełniać wymagania jak w ST M.13.01.00.

4. TRANSPORT
Beton transportowany zgodnie z "Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów do
konstrukcji mostowych" - GDDP oraz ST M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Ręczne oczyszczenie podłoża.
5.2.2. Wykonanie deskowania – zgodnie ze ST M.13.01.00.
5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze ST M.13.01.00.
UWAGA:
Betony klas wyższych niż B35 wykonuje się na podstawie specjalnych receptur
opracowywanych indywidualnie. Zaleca się stosowanie do nich dodatków opóźniających
czas wiązania oraz uplastyczniających, które ułatwiają transport, układanie i zagęszczanie.
Dodatki nie mogą wpływać na obniżenie wytrzymałości betonu.
Recepta na skład mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Powinna być ona przedstawiona wraz wynikami badań laboratoryjnych poszczególnych
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składników i próbek betonu z takim wyprzedzeniem czasowym, które umożliwią jej
korektę, a w przypadku braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty
5.2.4. Układanie i pielęgnacja mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do wykonania elementów podpór Wykonawca winien opracować Projekt
technologiczny betonowania, uwzględniający określoną w Dokumentacji Projektowej kolejność betonowania
i fazowania robót oraz metody pielęgnacji betonu ograniczające skurcz.
Po wykonaniu deskowania należy zmontować zbrojenie betonowanych elementów.
W elementach podpór mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając
wibratorami wgłębnymi. Górną powierzchnię wyrównać z projektowanym spadkiem.
Przy betonowaniu korpusów podpór oraz wysokich ścian przyczółków do transportu betonu powinno się
używać rynien lub lejów zsypowych. Wysokość, z której spada mieszanka nie powinna wynosić więcej niż
0,5 m. Mieszankę betonową można transportować za pośrednictwem rynien zsypowych z wysokości do 3,0
m, a za pomocą leja zsypowego do 8,0 m.
W elementach masywnych prędkość podawania (wbudowywania) mieszanki betonowej należy tak dobrać,
aby w wyniku reakcji wiązania temperatura elementu nie wzrosła nadmiernie i nie spowodowała pękania
elementów. Elementy te należy również pielęgnować odpowiednio w czasie dojrzewania. Opóźnienie czasu
wiązania betonu można osiągnąć poprzez zastosowanie odpowiednich domieszek opóźniających do betonu
zgodnie z punktem 2.3.4. ST M.13.01.00.
W elementach podpór mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też
za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi.
Beton winien być starannie pielęgnowany zgodnie z PN-B-06251 i ST M.13.01.00.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Podczas kontroli jakości robót należy zwrócić uwagę na dodatkowe wymagania dotyczące kontroli jakości
betonu określone w Projektach technologicznych betonowania elementów oraz w projekcie mieszanki
betonowej.
Należy zwrócić szczególną uwagę na badanie jakości zastosowanych materiałów oraz przestrzegania czasów
poszczególnych etapów robót od momentu wykonania mieszanki betonowej do jej wbudowania i zagęszczenia.
6.1. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na zgodności z Dokumentacją Projektowej pod względem:

jakości użytych materiałów,

wykonania robót betoniarskich.
Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie ze ST M.13.01.00.
6.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynoszą:
Dla korpusów podpór masywnych:

odchylenie od pionu ± 0,5 % wysokości, lecz nie więcej niż 2 cm,

wymiary zewnętrzne ± 2 cm,

usytuowanie w planie ± 2 cm,

rzędne górnej płaszczyzny podpory ± 0,5 cm.

rzędne elementów podpory ± 1,0 cm.

rzędne ciosów podłożyskowych ± 0,5 cm.
Dla słupów podpór masywnych:

odchylenie od pionu ± 0,5 % wysokości, lecz nie więcej niż 1,5 cm,

wymiary zewnętrzne ± 1 cm,

usytuowanie w planie ± 1 cm,

rzędne górnej płaszczyzny podpory ± 0,5 cm.

rzędne elementów podpory ± 1,0 cm.

rzędne ciosów podłożyskowych ± 0,5 cm.
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne
pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.
Długość rys nie powinna przekraczać 1 m i nie więcej niż:

dla rys w kierunku długości - podwójnej szerokości,

dla rys poprzecznych - połowy szerokości.
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Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulina zbrojenia będzie nie mniejsza niż 1 cm, a
powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni odpowiedniego elementu.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) betonu wykonanych elementów podpór.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Cena wykonania robót obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,

oczyszczenie podłoża,

opracowanie Projektu technologicznego betonowania elementów

opracowanie receptury betonu

wykonanie Projektu deskowania i rusztowania

wykonanie i montaż rusztowania i deskowania,

ułożenie mieszanki betonowej klasy, w nawilżonym deskowaniu wraz z zagęszczeniem,

pielęgnacja betonu,

rozbiórkę rusztowania i deskowania,

usunięcie materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy,

wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i
badania.
PN-S-10040
Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-EN 206-1:2003
Beton. Część 1: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność.
PN-B-06250
Beton zwykły.
PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. - zał. do zarządzenia
GDDP.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
Pozostałe jak w ST M.13.01.00.
PN-S-10040:1999
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M.13.01.05. BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B35 W
ELEMENTACH GRUBOŚCI < 60 CM W DESKOWANIU
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z betonowaniem elementów ustroju nośnego w ramach budowy mostu wraz z dojazdami na rzece
Krutyń w msc. Wojnowo.
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 specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z betonowaniem
elementów ustroju nośnego obiektów mostowych i obejmują:

wykonanie płyty pomostu zespolonej z dźwigarami stalowymi z betonu klasy B35
w deskowaniu,

wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy B35 w deskowaniu,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.
1.4.2. Beton zwykły – beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie przekraczającej 2600
kg/m3.
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST DM.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 Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych Specyfikacji jest:
2.1. Beton klasy B35 - wymagania według PN-B-06250 oraz ST M.13.01.00.
2.2. Cement.
Wymagania dla cementu wg ST M.13.01.00.
Do innych betonów – do wykonanie kap i płyty pomostu zaleca się dodanie specjalnych dodatków
obniżających do minimum skurcz betonu.
2.2. Deskowanie - wymagania według ST M.13.01.00.

3. SPRZĘT
Sprzęt powinien spełniać wymagania jak w ST M.13.01.00.

4. TRANSPORT
Beton transportowany zgodnie z "Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów do
konstrukcji mostowych" - GDDP oraz ST M.13.01.00.

148
Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej PIK

SST

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Ręczne oczyszczenie podłoża.
5.2.2. Wykonanie deskowania – zgodnie ze ST M.13.01.00
5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze ST M.13.01.00.
UWAGA:
Betony klas wyższych niż B35 wykonuje się na podstawie specjalnych receptur
opracowywanych indywidualnie. Zaleca się stosowanie do nich dodatków opóźniających
czas wiązania oraz uplastyczniających, które ułatwiają transport, układanie i zagęszczanie.
Dodatki nie mogą wpływać na obniżenie wytrzymałości betonu.
Recepta na skład mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Powinna być ona przedstawiona wraz wynikami badań laboratoryjnych poszczególnych
składników i próbek betonu z takim wyprzedzeniem czasowym, które umożliwią jej
korektę, a w przypadku braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty
5.2.4. Układanie i pielęgnacja mieszanki betonowej w płycie pomostu
Dokumentacja Projektowa zawiera schematy betonowania oraz miejsca podparcia konstrukcji na czas
betonowania. Przed przystąpieniem do wykonania płyty pomostu Wykonawca winien opracować Projekt
technologiczny betonowania płyty pomostu, uwzględniający określoną w Dokumentacji Projektowej
kolejność betonowania i fazowanie robót oraz metody pielęgnacji betonu ograniczające skurcz.
Projekt technologiczny betonowania powinien zawierać dodatkowo poniższe części:

projekt dróg dojazdowych,

projekt rusztowań podpierających,

projekt dróg technologicznych,

projekt betonowania uwzględniającego ustawienie pomp podających beton i sposób dojazdu
betonowozów,

harmonogram betonowania płyty pomostu.
Ww. Projekt technologiczny należy opracować w porozumieniu z Projektantem obiektu oraz przedstawić do
uzgodnienia Inspektorowi Nadzoru. Założona kolejność betonowania poszczególnych odcinków płyty ma
wpływ na ugięcia i nośność konstrukcji ustroju nośnego obiektu mostowego.
Betonowanie płyty pomostu można rozpocząć po zmontowaniu i scaleniu całkowitym konstrukcji stalowej
obiektu, wykonaniu stężeń montażowych oraz po wykonaniu deskowania i zmontowaniu zbrojenia
betonowanych elementów – przy założonym schemacie podparcia konstrukcji stalowej. W celu
zabezpieczenia robót, na dolnych pasach dźwigarów należy wykonać szczelny drewniany pomost roboczy.
W płytach mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. Mieszankę można
zagęszczać belkami-łatami wibracyjnymi, a tam gdzie nie można ich przemieścić - wibratorami
powierzchniowymi. Grubość zagęszczanej warstwy nie powinna przekraczać 25 cm, a w płytach zbrojonych
górą i dołem 12 cm. W takich wypadkach należy stosować wibratory wgłębne i dodatkowo na powierzchni
łaty.
Płyta żelbetowa będzie zespolona z dźwigarami stalowymi za pomocą łączników.
Beton płyty będzie podłożem pod izolację zgrzewalną, beton chodników – kap pod nawierzchnio - izolację
cienkowarstwową.
Ułożenie mieszanki betonowej, jej zagęszczenie i pielęgnacja zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz ST
M.13.01.00.
5.2.6. Wykonanie elementów ustroju nośnego – kap chodnikowych
Ułożenie mieszanki betonowej, jej zagęszczenie i pielęgnacja zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz ST
M.13.01.00.
W kapach chodnikowych mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy.
Mieszankę można zagęszczać wibratorami wgłębnymi, belkami-łatami wibracyjnymi, a tam gdzie nie można
ich przemieścić - wibratorami powierzchniowymi. Grubość zagęszczanej warstwy nie powinna przekraczać
25 cm, a w płytach zbrojonych górą i dołem 12 cm. W takich wypadkach należy stosować wibratory wgłębne
i dodatkowo na powierzchni łaty. Góra kap chodnikowych będzie podłożem pod nawierzchnio-izolację na
bazie żywic epoksydowo-poliuretanowych.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
6.1. Kontrola jakości robót:
Kontrola jakości robót polega na zgodności z Dokumentacją Projektowej pod względem:

jakości użytych materiałów,

wykonania robót betoniarskich.
Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie ze ST M.13.01.00.
6.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynoszą:
dla kap chodnikowych, gzymsów itp.:

grubość płyty +0,5% i –0,2% lecz nie więcej niż ± 0,5 cm,

usytuowanie w planie ±0,2% lecz nie więcej niż ± 2 cm,

rzędne ± 0,5 cm.
dla elementów ustroju nośnego:

długość przęsła ± 2,0 cm,

oś podłużna w planie ± 2,0 cm,

grubość płyty pomostu +0,5% i –0,2% lecz nie więcej niż ± 0,5 cm,

usytuowanie w planie ±0,2% lecz nie więcej niż ± 2,0 cm,

rzędne ± 0,5 cm.
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne
pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.
Długość rys nie powinna przekraczać 1 m. i nie więcej niż:

dla rys w kierunku długości - podwójnej szerokości,

dla rys poprzecznych - połowy szerokości.
Rysy nie spełniające powyższych warunków należy zainiektować materiałami posiadającymi Aprobatę
Techniczną IBDiM.
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulina zbrojenia będzie nie mniejsza niż 1 cm,
a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni odpowiedniego elementu.
Pustki, raki i wykruszyny należy naprawić materiałami posiadającymi Aprobatę Techniczną IBDiM. Sposób
naprawy powinien zapewnić właściwe podłoże pod izolację płyty pomostu wg wymagań M.15.02.01.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) betonu wykonanych elementów ustroju nośnego.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Cena wykonania robót obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,

opracowanie receptury betonu,

opracowanie Projektu technologicznego betonowania elementów,

wykonanie Projektu deskowania i rusztowania,

oczyszczenie podłoża,

wykonanie i montaż deskowania, pomostu roboczego, schodni,

wytworzenie mieszanki betonowej,

ułożenie mieszanki betonowej, w nawilżonym deskowaniu wraz z zagęszczeniem,

pielęgnacja betonu,

iniekcja rys,

naprawy wad powierzchniowych,
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rozbiórkę rusztowania i deskowania,
wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i
badania.
PN-B-06250
Beton zwykły.
PN-EN 206-1:2003
Beton. Część 1: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 12350-1:2001
Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek
PN-EN 12350-6:2001
Badania mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość
PN-EN 12350-7:2001
Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. Metody
ciśnieniowe
PN-EN 12390-1:2001
Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do
badania i form
PN-EN 12390-1:2001/AC:2004
PN-EN 12390-2:2001
Badania betonu.. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań
wytrzymałościowych.
PN-EN 12390-3:2002
Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.
PN-EN 12390-7:2001
Badania betonu. Część 7: Gęstość betonu
PN-EN 12390-7:2001/AC:2004
PN-EN 12504-2:2002
Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące. Oznaczanie liczby
odbicia
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004
PN-EN 12504-3:2005 (U)
Badania betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły odrywania
PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu
PN-EN 12620:2004/AC:2004
PN-EN 1354:1999
Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze
PN-EN 13055-1:2003
Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
PN-EN 13055-1:2003/AC:2004
Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. - zał. do zarządzenia
GDDP.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
Pozostałe jak w ST M.13.01.00.
PN-S-10040:1999
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M.13.01.08. BETON PŁYT PRZEJŚCIOWYCH KLASY B30
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z betonowaniem płyt przejściowych w ramach budowy mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń
w msc. Wojnowo.
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 specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót związanych z betonowaniem płyt
przejściowych dla przebudowywanego obiektu i obejmują:

wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy B35 (w deskowaniu),
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-M.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 Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych Specyfikacji jest:
2.1. Beton klasy B30 - wymagania według PN-B-06250 oraz ST M.13.01.00.
2.2. Deskowanie winno spełniać wymagania ST M.13.01.00.

3. SPRZĘT
Sprzęt powinien spełniać wymagania jak w ST M.13.01.00.

4. TRANSPORT
Beton transportowany zgodnie z "Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów do
konstrukcji mostowych" - GDDP oraz ST M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Ręczne oczyszczenie podłoża.
5.2.2. Wykonanie deskowania – zgodnie ze ST M.13.01.00.
5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze ST M.13.01.00.
5.2.4. Ułożenie mieszanki betonowej w płytach przejściowych
Płyty przejściowe wykonać po ułożeniu podbetonu i montażu zbrojenia. Ułożenie mieszanki betonowej jej
zagęszczenie i pielęgnacja zgodnie z ST M.13.01.00.
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W płytach mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. Mieszankę można
zagęszczać belkami-łatami wibracyjnymi, a tam gdzie nie można ich przemieścić - wibratorami
powierzchniowymi. Grubość zagęszczanej warstwy nie powinna przekraczać 25 cm, a w płytach zbrojonych
górą i dołem 12 cm. W takich wypadkach należy stosować wibratory wgłębne i dodatkowo na powierzchni
łaty. Ostatni przejazd łatą z wyłączonym silnikiem. Góra płyty będzie podłożem pod izolację.
Beton winien być starannie pielęgnowany zgodnie z PN-B-06251 i ST M.13.01.00.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
6.1. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na zgodności z Dokumentacją Projektowej pod względem:

jakości użytych materiałów,

wykonania robót betoniarskich.
Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie ze ST M.13.01.00.
6.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynoszą:
dla płyt przejściowych:

długość oraz szerokość ± 2 cm,

oś podłużna w planie ± 2,0 cm,

grubość płyty ± 0,5 cm,

usytuowanie w planie ± 2 cm,

rzędne ± 1,0 cm.
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe są
dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.
Długość rys nie powinna przekraczać 1 m i nie więcej niż:

dla rys w kierunku długości - podwójnej szerokości,

dla rys poprzecznych - połowy szerokości.
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulina zbrojenia będzie nie mniejsza niż 1 cm, a
powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni odpowiedniego elementu.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) betonu wykonanych elementów płyt przejściowych.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Cena wykonania robót obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,

oczyszczenie podłoża,

wykonanie i montaż deskowania,

wytworzenie mieszanki betonowej,

ułożenie mieszanki betonowej, w nawilżonym deskowaniu wraz z zagęszczeniem,

pielęgnacja betonu,

rozbiórkę deskowania,

wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-S-10040:1999

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i
badania.
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PN-EN 206-1:2003
Beton. Część 1: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność.
PN-B-06250
Beton zwykły.
PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. - zał. do zarządzenia
GDDP.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
Pozostałe jak w ST M.13.01.00.
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M.13.02.01. BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wyprodukowania i odbioru betonu oraz robót betonowych
z betonu klasy poniżej B25 bez deskowania związanych z budową mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń
w msc. Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest 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 SST dotyczą zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i pielęgnacji
betonu klasy B10 jako:

beton wyrównawczy pod płyty przejściowe,

beton wyrównawczy pod ławy fundamentowe,

beton wyrównawczy pod fundamenty oporowe stożków skarpowych.
1.4. Określenia podstawowe
Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami,
szczególnie z normą PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Beton powinien być wyprodukowany zgodnie z normą PN-88/B-06250 - „Beton zwykły”.

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
2.2. Składniki mieszanki betonowej.
2.2.1. Cement.
a). Rodzaje cementu.
Cement portlandzki marki 32.5. Dopuszcza się stosowanie cementów z domieszkami.
b). Opakowanie.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementowozy wyposażone we wsypy umożliwiające
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowywania cementu oraz przystosowane do
plombowania wsypów i wysypów.
c). Świadectwo jakości cementu.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki
oceniane wg normy PN-88/B-30000.
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości. Producent
cementu ( lub stacja przesypowa ) powinien potwierdzić wykonanie kontroli odbiorczej oraz zakwalifikowanie
cementu do wysyłki przez umieszczenie na dokumencie przewozowym wyraźnej sygnatury zawierającej nazwę i
oznaczenie cementu oraz potwierdzenie kontroli z podaniem numeru ewidencyjnego cementowni ( stacji
przesypowej) i podpisem odpowiedzialnego pracownika kontroli jakości.
d). Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki cementowej należy przeprowadzić kontrolę obejmująca:
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300,
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- oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300,
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w
wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu. Cement
należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.
2.2.2. Kruszywo.
2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym że
marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
2.2.2.2. Kruszywo grube.
Do betonu klasy B 15 można użyć żwiru o maksymalnym wymiarze ziarna nieprzekraczającym 31,5 mm.
Żwiry powinny spełniać wymagania dla marki „15” w zakresie cech fizycznych i chemicznych. W ich składzie
ziarnowym ogranicza się zawartość podziarna do 5 % a nadziarna do 10 %.
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. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym
powinna wynosić:
- do 0,25 mm - 14-19 %,
- d0 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:
Dopuszczalna zawartość:
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%
0%
______________________________________________
*) w ilości niedającej barwy ciemniejszej od wzorcowej.
2.2.2.5. Magazynowanie kruszywa.
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed
rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i
gatunków.
2.2.2.6. Uziarnienie kruszywa.
Do betonów konstrukcyjnych należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach
jak niżej:
Graniczne uziarnienie kruszywa.
Bok oczka sita (mm)
0,25
0,50
1,00
2,00
4,00
8,00
16,00
31,50

Przechodzi przez sito (% )
kruszywo do 16 mm,
kruszywo do 31,5 mm
3-8
2-8
7 - 20
5 - 18
12 - 32
8 - 28
21 - 42
14 - 37
36 - 56
23 - 47
60 - 76
38 - 62
100
62 - 80
100

Różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjętej do ustalenia
składu betonu nie powinny przekraczać wartości podanych w zestawieniu
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Frakcje mieszanki kruszywa
frakcje pyłowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm frakcje piaskowe od 0 do 5 mm zawartość poszczególnych frakcji powyżej 5 mm.

SST

Maksymalna różnica
10 %
10 %
20 %

2.2.3. Woda zarobowa do betonu.
Wodę zarobową do betonu należy czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody wodociągowej nie
wymaga badań. Woda wodociągowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.
2.3. Skład mieszanki betonowej.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250:
a). wartość stosunku c/w ma być zgodna z PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu.
b). ilość cementu nie mniejsza niż wg PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu.

3. SPRZĘT
Zgodnie z pkt. 3 wg M.13.01.00.

4. TRANSPORT
Zgodnie z pkt. 4 wg M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBÓT
Zgodnie z pkt. 5 wg M.13.01.00.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
6.2. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu.
6.2.1. Zakres kontroli.
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- wytrzymałość betonu na ściskanie,
6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej początku.
Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekraczać:
- +- 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,
- +- 1 cm opadu stożka, przy konsystencji plastycznej.
6.2.3. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie ( klasy betonu ).
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie ( klasy betonu ) należy pobrać próbki o liczności
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.
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spełnia następujące warunki:
a). przy liczbie kontrolowanych próbek - n mniejszej niż 15
G
Ri miń > α x Rb
[1]
gdzie: Ri miń - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z n próbek,
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α - współczynnik zależny od liczby próbek n wg tabeli,
G
Rb - wytrzymałość gwarantowana.
Liczba próbek n
współczynnik α
od 3 do 4
od 5 do 8
od 9 do 14

1,15
1,10
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].
G
Ri miń > Rb
[2]
oraz
G
R > 1,2 Rb
[3]
gdzie:
R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek obliczona wg wzoru:
1
R = ----Ri
[4]
n
gdzie:
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]:
G
R - 1,64 s > Rb
[5]
w którym:
R - średnia wartość wg wzoru [4]
s - odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone dla serii próbek n wg wzoru:
____________________

W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzymałości s, wg wzoru [6] jest większe od wartości 0,2 R, gdzie
R obliczono 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
odpowiednio 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.
6.2.4. Pobranie próbek i badanie.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych, przewidzianych normą
PN-88/B-06250, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
6.2.5. Zestawienie wszystkich badań dla betonu.
- badanie składników betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Jednostką obmiaru jest 1m3 wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". Roboty objęte niniejszą
specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest wykonywany na
podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
8.1. Odbiory częściowe.
Odbiorom częściowym podlegają:
- materiały zużyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo i woda zarobowa),
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa.
8.2. Odbiory ostateczne.
Na podstawie badań podanych w pkt 6 niniejszej SST dokonuje się odbiorów końcowych wykonanych
elementów. Odbiory te należy potwierdzić protokołami odbioru, zawierającymi wyniki wszystkich niezbędnych
badań lub odpowiednie atesty. Dokumenty te należy skompletować i przekazać Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Płatność za 1m3 betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót, na
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, odebranych przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowania,
- wbudowanie betonu,
- pielęgnacja betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dni od zabetonowania,
- niezbędne ubytki i odpady materiałowe,
- niezbędne zabezpieczenia strefy robót,
- oczyszczenie terenu budowy z odpadków i usunięcie ich poza pas drogowy.
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-87/B-01100.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
2. PN-88/B-04300.
Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
3. PN-90/B-06240.
Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton.
4. PN-88/B-06250. Beton zwykły.
5. PN-63/B-06251.
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
6. PN-74/B-06261.
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
wytrzymałości betonu na ściskanie
7. PN-74/B-06262.
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
8. PN-86/B-06712.
Kruszywa mineralne do betonu.
9. PN-76/B-06714/00. Kruszywa mineralne. Badania . Postanowienia ogólne.
10.PN-76/B-06714/10. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.
11.PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych.
12.PN-78/B-06714/13. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
13.PN-91/B-06714/15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
14.PN-78/B-06714/16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.
15.PN-77/B-06714/18. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
16.PN-91/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
17.PN-88/B-30000.
Cement portlandzki.
18.PN-88/B-32250.
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
19.PN-77/S-10040.
Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
20.PN-91/S-10042.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
21.BN-88/6731-08.
Cement. Transport i przechowywanie.
22.BN-84/6774-02.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
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M.13.03.01. MONTAŻ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu
prefabrykowanych gzymsów z polimerobetonu w związku z budową mostu wraz z dojazdami na rzece
Krutyń w msc. Wojnowo.
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 specyfikacji dotyczą montażu prefabrykowanych gzymsów z betonu i obejmują:
- montaż gzymsowych prefabrykatów polimerobetonowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-M.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 Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu montażu płyt przejściowych według zasad niniejszych ST są:
2.1. Prefabrykaty betonowe z polimerobetonu.
2.1.1. Prefabrykaty gzymsów z polimerobetonu o wymiarach zgodnych z Dokumentacją Projektową.
Prefabrykaty powinny posiadać Aprobatę techniczną. Długość elementu typowego gzymsu 998mm.
2.2. Beton do wykonania prefabrykatów.
Beton na bazie kruszywa naturalnego lub łamanego ze spoiwem syntetycznym - składniki powinny spełniać
wymagania Aprobaty technicznej.
2.3. Stal do zbrojenia prefabrykatów
Stal do zbrojenia prefabrykatów klasy A-IIIN powinna spełniać wymagania ST M.12.01.02.
Pręty wychodzące z prefabrykatów – do zakotwienia w betonie kapy chodnikowej wykonać ze stali
nierdzewnej.
2.4 Masa spoinowa
Masa spoinowa szczelna, np. sikaflex, wodoodporna, trwale plastyczna, poliuretanowa - do wypełnienia
spoin pomiędzy prefabrykatami polimerobetonowymi gzymsów. Zastosowana masa musi posiadać Aprobatę
techniczną.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do montażu prefabrykatów powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt:

lekki żuraw samobieżny samochodowy

betoniarka do wykonania zaprawy,

mieszarki do mieszania gotowych zapraw.

sprzęt do ręcznego wypełnienia szczelin,

sprzęt do transportu pomocniczego,

rusztowania i pomosty robocze,

sprzęt pomiarowy.
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4. TRANSPORT
Transport prefabrykatów żelbetowych może odbywać się dostępnymi pojazdami z uwzględnieniem wymiarów i
ciężaru prefabrykatów akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
W czasie transportu prefabrykaty należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem - dotyczy to w szczególności części
licowej.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Przygotowanie do montażu prefabrykatów
Przed montażem prefabrykatów Wykonawca wspólnie z Inspektorem Nadzoru winien sprawdzić ich wymiary i
jakość wykonania. Prefabrykaty niezgodne z Dokumentacją Projektową należy zdyskwalifikować i usunąć z
placu budowy.
Przed montażem prefabrykatów należy oczyścić je z zanieczyszczeń.
W trakcie montażu należy w sposób ciągły kontrolować prawidłowość montażu prefabrykatów (ich
lokalizację i poziom) metodami geodezyjnymi.
5.2.2. Montaż prefabrykatów gzymsów
Montaż prefabrykatów powinien się odbywać według Dokumentacji Projektowej.
Prefabrykaty gzymsowe montować po zbrojenia zabetonowaniu płyt pomostów wiaduktów.
Prefabrykaty montować na rusztowaniach.
Pręty wystające z prefabrykatów zamocować do zbrojenia płyty ustroju nośnego w sposób zapewniający
niezmienność położenia prefabrykatów w trakcie układania betonu płyty.
W trakcie montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe położenie kolejnych prefabrykatów, ich
pionowość, ustawienie na właściwej wysokości oraz zachowanie płaszczyzny licowej. Między prefabrykatami
zachować odstęp 5mm.
W miejscach dylatacji i wsporników masztów latarni prefabrykaty należy dociąć na wymaganą długość i kształt.
Szczelinę między prefabrykatem, a płytą pomostu zadeskować przed betonowaniem.
Szczeliny pionowe między prefabrykatami wypełnić kitem poliuretanowym. W większych szczelinach
zastosować wałek polietylenowy.
Styk prefabrykatów z polimerobetonu i wierzchu betonu kapy chodnikowej należy uszczelnić kitem trwale
plastycznym, poliuretanowym.
.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
6.1. Elementy prefabrykowane
6.1.1. Wymagania ogólne
Powierzchnia elementów prefabrykowanych powinna być gładka, a nierówności oraz ubytki nie powinny
przekraczać dopuszczalnych odchyłek wymiarów według PN-S-10040.
Wytrzymałość betonu w prefabrykatach powinna odpowiadać założonej w Dokumentacji Projektowej klasie
betonu.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla wykonanych prefabrykatów wynoszą:

na długości
 5 mm,

na szerokości
 3 mm,

na grubości
 2 mm.
6.1.2. Prefabrykaty gzymsów
Po zamontowaniu prefabrykatów należy sprawdzić ich położenie w planie oraz płaszczyźnie pionowej. Kolejne
prefabrykaty powinny licować się ze sobą.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zamontowanych prefabrykatów gzymsów wynoszą:

pochylenie nie więcej niż
0,5%,

usytuowanie w planie
± 0,5 cm,
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rzędne
± 0,5 cm.
przesunięcie pomiędzy kolejnymi prefabrykatami wysokościowe lub w płaszczyźnie pionowej
nie więcej niż 0,2 cm,

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m zamontowanych prefabrykatów betonowych gzymsu,
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
8.1. Wykonanie odbiorów.
Odbiory należy dokonać sprawdzając przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny.
8.2. Ocena wyników badań
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań należy ustalić, czy konstrukcja mostowa wykonana jest
zgodnie z normą.
W szczególności należy ustalić:
a) czy stwierdzone odchyłki od Dokumentacji Projektowej przekraczają wartości dopuszczalne,
b) rodzaje i liczbę usterek oraz możliwości ich usunięcia,
c) wpływ stwierdzonych odchyłek i usterek na użytkową wartość obiektu.
W przypadku, gdy chociaż jeden wynik badania wykaże niezgodność z wymaganiami, całość lub część robót
należy uznać za niezgodne z normą.
Roboty wykonane niezgodnie z normą nie mogą być przyjęte. W przypadku takim sposób dalszego
postępowania należy ustalić komisyjnie.
Wyniki badań wraz z ich oceną powinny zostać ujęte w formie protokołu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla montażu prefabrykatów polimerobetonowych gzymsów

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

zakup wszystkich materiałów z dostarczeniem na plac budowy, składowaniem i ubezpieczeniem
placu budowy,

transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,

montaż prefabrykatów betonowych gzymsu wykonanych z polimerobetonu,

zamocowanie prefabrykatów do zbrojenia oraz ich stabilizacja i zabezpieczenie przed
przesuwaniem podczas betonowania płyty ustroju nośnego,

cięcie i dopasowywanie prefabrykatów,

montaż i demontaż rusztowań, pomostów,

uszczelnienie szczeliny pomiędzy prefabrykatami,

wypełnienie spoin masą trwale plastyczną pomiędzy prefabrykatami gzymsowymi i między
prefabrykatem gzymsowym, a betonem kapy chodnikowej,

uporządkowanie miejsca robót,

wykonanie niezbędnych pomiarów i badań.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-79/B-06711
PN-B-11113:1996
PN-B-11205:1996
PN-B-14501
PN-EN 196-1:1996

Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
Kruszywa mineralne – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – Piasek.
Elementy kamienne. Stopnie monolityczne i okładzina stopni.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
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PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-7:1997
PN-EN 197-1:2002

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania próbek
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
PN-EN 197-2:2002
Cement. Część 2: Ocena zgodności.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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M.14.01.01. MONTAŻ PREFABRYKOWANYCH BELEK
SPRĘŻONYCH TYPU „T”
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest opis robót obejmujący wymagania oraz zasady kontroli jakości materiałów i
procesów produkcyjnych związanych z montażem prefabrykowanych belek sprężonych w związku budową
mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
montażem strunobetonowych belek sprężonych typu „T” na drogowych obiektach inżynierskich
Roboty obejmują:
– zakup belek wykonanych w wytwórni zgodnie z dokumentacją projektową,
– transport belek z miejsca zakupu na plac budowy,
– montaż podpór tymczasowych,
– montaż belek ze środka transportowego na podpory tymczasowe – ze względów organizacyjnych – z
miejsca składowania na budowie
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Element prefabrykowany - element z betonu formowany i dojrzewający poza
miejscem ostatecznego wbudowania.
1.4.2. Cięgna sprężające - druty, sploty, liny lub pręty pojedyncze oraz ich wiązki ze stali o
wysokiej wytrzymałości, służące do wywołania sił sprężających (ściskających).
1.4.3. Konstrukcje strunobetonowe - konstrukcje z betonu sprężone za pomocą drutów lub
splotów naprężonych przed betonowaniem, w których przekazywanie sił sprężających
z cięgien na beton dokonuje się głównie przez przyczepność.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.
Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w belkach prefabrykowanych w drogowych obiektach inżynierskich
powinny być spełnione wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie
i ich usytuowanie [10].

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
Za jakość wykonywanych belek odpowiedzialny jest Wykonawca, który jest zobowiązany do prowadzenia stałej
i skutecznej kontroli technicznej, oraz do przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie jakości
materiałów wyjściowych i prawidłowego wykonywania poszczególnych robót. Wykonawca przedstawi
Inżynierowi do zatwierdzenia wytwórcę prefabrykatów (wytwórnię).
2.2. Formy stalowe
Formy stalowe do produkcji elementów prefabrykowanych powinny spełniać następujące wymagania:
– formy wieloczęściowe z elastycznymi przekładkami stykowymi powinny umożliwić kompensację skurczu
betonu, kompensację rozszerzalności termicznej występującą przy przyspieszonym dojrzewaniu betonu oraz
zapewnić wielokrotne otwieranie bez narażania prefabrykatu na odłamywanie betonu lub powstanie rys,
– smarowanie przeciwadhezyjne powinno zabezpieczyć beton przed przyczepnością do ścianek formy,
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– wymiary prefabrykatu powinny mieścić się w granicach tolerancji; jeżeli odchylenia wymiarów przekroczą
granice tolerancji, forma powinna być naprawiona i zastąpiona przez nową,
– formy do produkcji dźwigarów prefabrykowanych powinny zapewniać minimalne różnice między strzałkami
poszczególnych dźwigarów; jeżeli granice tolerancji strzałek wg PN-S-10042:1991 [4] są przekroczone to formę
należy naprawić lub zmienić.
Forma nadaje się do przyjęcia, jeżeli spełnia następujące wymagania:
a) różnice rozstawu żeber usztywniających nie przekraczają 0,5% lub 1 cm,
b) różnica rozstawu poprzecznic nie przekracza 0,5% lub 1 cm,
c) odchylenie od prostoliniowości na odcinkach między poprzecznicami jest mniejsze niż
0,1% długości lub 2 cm,
d) odchylenie od pionu ściany wynosi poniżej 0,2% wysokości lub mniej niż 0,4 cm,
e) odchylenie od płaszczyzny (wybrzuszenie) na odcinku 3 m wynosi poniżej 0,2%,
f) odchyłki wymiarów prefabrykatu wykonanego w formie nie przekraczają:
− 0,1% wysokości lub −0,2 cm,
+ 0,2% wysokości lub 0,5 cm,
− 0,1% szerokości lub −0,2 cm,
+ 0,2% szerokości lub +0,4 cm,
± 0,1% długości elementu lub ±2 cm.
2.3. Prefabrykaty strunobetonowe.
2.3.1. Rodzaje prefabrykatów:
Niniejsza ST dotyczy montażu belek:
a) Typu „T”
Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje belki powinny zostać wykonane zgodnie z katalogiem
„Prefabrykowane belki strunobetonowe typu „T” [12], z modyfikacjami w dokumentacji projektowej. Zgodnie z
katalogiem belki powinny być wykonane z betonu klasy B50, sprężone za pomocą lin spełniających wymagania
PN-M-80236:1971 [8], o średnicy 1,5 mm, odmiana I, zbrojenie stalą miękką klasy A-II (gat. 18G2-b),
spełniającą wymagania OST M-12.01.00 [3].
Belki powinny być wykonane w wytwórni zgodnie z dokumentacją projektową, Przed przystąpieniem do
wbudowywania prefabrykatu, Wykonawca przedstawi Inżynierowi atest producenta potwierdzający zgodność z
wymogami ST i dokumentacji projektowej.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 3.
Sprzęt do wykonania robót musi uzyskać akceptację Inżyniera.
3.3. Sprzęt do montażu prefabrykatów.
Do montażu i przeładunku prefabrykatów należy stosować dźwigi samochodowe o udźwigu i wysięgu
odpowiadającym terenowym warunkom montażu i przeładunku oraz ciężarowi montowanych elementów.
Odpowiadające tym warunkom dźwigi wymagają utwardzonej powierzchni placu montażowego oraz drogi
dojazdowej. Do montażu belek konieczne są rusztowania – tymczasowe podpory, wymagające utwardzonego
podłoża.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu..
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 4.
4.2. Transport prefabrykatów.
Przy transporcie prefabrykatów należy przestrzegać następujących zasad:
− elementy można transportować po osiągnięciu przez beton co najmniej 80% wytrzymałości projektowej,
− składowanie elementów na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury poniżej 0°C jest
dopuszczalne tylko po osiągnięciu przez beton pełniej mrozoodporności,
− podczas przestawiania elementów, ich transportu, montażu i ponownego ustawienia niedopuszczalne są
uderzenia i wstrząsy mogące spowodować mechaniczne uszkodzenia krawędzi,
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− podczas przenoszenia prefabrykat powinien być zawieszony na wystających z niego hakach przewidzianych w
dokumentacji projektowej,
− podczas składowania prefabrykatów należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wystającego
zbrojenia przed pogięciem,
− podczas składowania belka powinna być podparta na krawędziakach drewnianych podłożonych tak, aby nie
wywołać w prefabrykatach nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej momentów zginających - punkty
podparcia powinny być określone na podstawie dokumentacji projektowej,
− w miejscu podparcia dolna płaszczyzna stopki dolnej powinna przylegać do krawędziaka drewnianego na całej
szerokości półki,
− belki powinny być składowane w pozycji poziomej, niedopuszczalne jest ustawienie belki w pozycji pochyłej
poprzecznie z powodu możliwości przewrócenia i zniszczenia belki,
− belki należy zabezpieczyć przed przewróceniem,
− podczas przestawiania belek, ich transportu i ponownego ustawiania niedopuszczalne są uderzenia i wstrząsy
mogące spowodować mechaniczne uszkodzenia krawędzi betonu i betonu wokół wystających prętów
zbrojeniowych,
− prefabrykaty nie powinny być składowane dłużej niż 90 dni od momentu produkcji do momentu wbudowania
(chyba, że dokumentacja projektowa podaje inaczej), w przypadku składowania dłuższego niż miesiąc należy
stosować zadaszenia,
− belki powinny być składowane w warunkach wysokiej wilgotności względnej.
Elementy prefabrykowane powinny mieć trwałe oznakowanie zawierające dane:
− dane identyfikacyjne producenta,
− dane identyfikacyjne miejsca produkcji,
− numer identyfikacyjny wyrobu,
− datę rozformowania,
− masę elementu,
− strzałkę wygięcia.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5.
5.2. Zalecenia ogólne.
5.2.1. Zgodność wykonywania robót z dokumentacją.
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST oraz dokumentacją
technologiczną dostarczoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera.
Dokumentacja technologiczna robót powinna określać:
− rodzaj zastosowanego sprzętu do montażu prefabrykatów i utwardzenia podłoża,
− projekt podpór tymczasowych (rusztowań) oraz rusztowań bocznych i utwardzenia podłoża,
− sposób montażu prefabrykatów,
− projekt pomostów roboczych,
− zapewnienie bezpieczeństwa w okresie wykonywania robót.
5.2.2. Zakres robót.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. montaż prefabrykatów,
3. uszczelnienie styków,
4. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do montażu prefabrykatów należy wykonać następujące obiekty pomocnicze:
− drogi dojazdowe o nawierzchni utwardzonej,
− drogi i place montażowe,
− podpory tymczasowe,
− składowiska belek (możliwie jak najbliżej miejsca montażu).
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5.4. Montaż prefabrykatów.
Elementy prefabrykowane należy odbierać w miejscu ich produkcji. Belki powinny być przedmiotem odbioru w
zakresie zgodności z dokumentacją projektową, atestów kontroli jakości, spełnienia tolerancji wymiarowych
oraz braku uszkodzeń i defektów widocznych dyskwalifikujących oraz uniemożliwiających montaż.
Montaż prefabrykatów powinien się odbywać zgodnie z projektem technologicznym robót opracowanym przez
Wykonawcę wg pktu 5.2.1 i zatwierdzonym przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić sprawność sprzętu montażowego i stan belek. Zbrojenie
poprzeczne wykonane w celu polepszenia skuteczności współpracy belki z nadbetonem powinno być
wyprostowane i oczyszczone. Z powierzchni stykających się w zespoleniu z płytą pomostu należy usunąć
szkliwo i oczyścić powierzchnię styku. Przewiduje się montaż prefabrykatów z podpór tymczasowych rusztowań. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe oparcie belek na podporach tymczasowych i przyczółku –
odległość podparcia powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Sąsiadujące ze sobą belki powinny być
tak dobierane, aby miały zbliżone strzałki (dopuszczalne odchyłki pionowych strzałek wygięcia dźwigarów nie
powinny przekraczać ± 10 mm na każde 10 m długości elementu) oraz aby ich wiek nie różnił się więcej niż o
14 dni. W czasie montażu belek szczególną uwagę należy zwrócić na ich prawidłowe usytuowanie i właściwe
zamocowanie zbrojenia łącznikowego belek do zbrojenia nadbetonu.
Przed przystąpieniem do betonowania płyty pomostu powierzchnie prefabrykatów, na których będzie układany
nadbeton należy oczyścić wodą pod ciśnieniem lub sprężonym powietrzem, i ewentualnie dodatkowo zwilżyć
wodą. Szczeliny między belkami w przęsłach należy przed wylaniem nadbetonu uszczelnić. Sposób
uszczelnienia Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inżynierowi. Wykonawca może zastosować inną metodę
zakrycia szczelin po uzyskaniu zgody Inżyniera, pod warunkiem uzyskania estetycznego wyglądu połączeń w
spodzie płyty pomostu.
5.5. Roboty wykończeniowe.
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 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.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
a) 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 ST,
b) wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2
lub przez Inżyniera. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do
akceptacji
6.3. Sprawdzenie belek strunobetonowych.
6.3.1. Sprawdzenie belek strunobetonowych w wytwórni.
Kontrola prefabrykowanych belek strunobetonowych powinna odbywać się w wytwórni. Polega ona na kontroli
rodzaju i gatunku materiałów użytych do wyprodukowania belki oraz gotowych prefabrykatów na podstawie
dokumentacji belek (atesty, protokoły odbioru itp.) na zgodność z normami przedmiotowymi i dokumentacją
projektową.
Badania elementów prefabrykowanych w wytwórni, na podstawie których zostały wydane atesty powinny być
przeprowadzone zgodnie z PN-S-10040:1999 [5].
6.3.2. Sprawdzenie belek strunobetonowych na budowie.
Na placu budowy kontroli podlegają:
a) ogólny wygląd prefabrykatu,
b) wartości odchyłek wymiarów i porównanie ich z dopuszczalnymi.
Należy sprawdzić:
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a) wygląd zewnętrzny, kształt i wymiary;
b) ocechowanie belki
na zgodność parametrów belki podanych w ateście wytwórni z wymaganiami dokumentacji projektowej.
Przyjmuje się, że wymiary sprawdza się po 28 dniach dojrzewania w temperaturze w granicach od 10°C do
30°C. Jeżeli jest to konieczne, należy przyjąć teoretyczne poprawki w celu uwzględnienia odchyłek wymiarów
mierzonych w innych temperaturach lub po innym okresie dojrzewania.
W trakcie odbioru Inżynier może zażądać przekazania kopii wyników badań ustalonych dla wykonania belek w
wytwórni oraz kopii kart sprężania odbieranych belek.
Powierzchnia elementów prefabrykowanych powinna być gładka, a nierówności oraz ubytki nie powinny
przekraczać poniższych odchyłek:
− +0,5% i -0,2% w odniesieniu do wysokości dźwigara, lecz nie więcej niż 5 mm,
− +0,4% i -0,2% w odniesieniu do szerokości dźwigara, lecz nie więcej niż 3 mm,
− ±0,1% długości, lecz nie więcej niż 40 mm,
− ±0,1% odchylenia od prostoliniowości dźwigara w odniesieniu do długości, lecz nie więcej niż 40 mm w
płaszczyźnie pionowej lub poziomej.
Pęknięcia i rysy na powierzchni elementów z betonu sprężonego są niedopuszczalne. Należy sprawdzić czy
pręty przeznaczone do zespolenia z nadbetonem są odspojone, wyprostowane i oczyszczone.
Wytrzymałość betonu w prefabrykatach powinna odpowiadać założonej w dokumentacji projektowej klasie
betonu.
6.4. Sprawdzenie konstrukcji tymczasowych i pomocniczych.
Sprawdzenie konstrukcji tymczasowych i pomocniczych polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych
konstrukcji z dokumentacją technologiczną zatwierdzoną przez Inżyniera.
6.5. Sprawdzenie montażu prefabrykatów.
Sprawdzenie montażu prefabrykatów należy wykonać powszechnie przyjętymi metodami pomiarów
geodezyjnych, przy czym dopuszczalne błędy nie mogą przekraczać:
a) dla pomiarów niwelacyjnych 1 mm,
b) dla pomiarów liniowych 0,1 %.
Oprócz pomiarów usytuowania belek należy wykonać pomiar strzałek podniesienia belek w momencie ich
montażu i tuż po zabetonowaniu płyty pomostu. Należy kontrolować zgodność montażu prefabrykatów z
dokumentacją technologiczną robót (opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera). Przy
montażu belek szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe oparcie belek na tymczasowych podporach
pośrednich. Należy sprawdzić stabilność i rozstaw ustawionych belek. Dopuszczalne odchyłki ustawienia belek
w stosunku do dokumentacji projektowej wynoszą:
− przesunięcie elementu w pionie w przęśle ± 15 mm,
− przesunięcie elementu w pionie na podporze ± 10 mm,
− przesunięcie elementu w poziomie ± 10 mm.
Różnice strzałek krzywizny belek, montowanych w tym samym przęśle, mierzone w płaszczy
6.6. Ocena wyników badań.
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań należy ustalić, czy konstrukcja mostowa wykonana jest
zgodnie z niniejszą ST i dokumentacja projektową. W szczególności należy ustalić:
a) czy stwierdzenie odchyłki od dokumentacji projektowej przekraczają wartości dopuszczalne,
b) rodzaje i liczbę usterek oraz możliwości ich usunięcia,
c) wpływ stwierdzonych odchyłek i usterek na użytkową wartość obiektu.
W przypadku gdy chociaż jeden wynik badania wykaże niezgodność z wymaganiami, całość lub część robót
należy uznać za niezgodne z ST. Roboty wykonane niezgodnie z ST nie mogą być przyjęte. W przypadku takim
sposób dalszego postępowania należy ustalić komisyjnie. Wyniki badań wraz z ich oceną powinny zostać ujęte
w formie protokołu.

7. OBMIAR.
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) zamontowanego prefabrykatu danego rodzaju o danej masie.
8. ODBIÓR KOŃCOWY.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
– wykonanie rusztowań i innych konstrukcji pomocniczych,
– wykonanie i montaż prefabrykatów.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne“ [1] oraz
niniejszej OST.

9. PŁATNOŚĆ.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
− wykonanie projektów rusztowań i innych konstrukcji pomocniczych,
− wykonanie projektu technologicznego montażu prefabrykatów,
− zakup, załadunek, transport i składowanie na budowie niezbędnych materiałów, w tym belek
prefabrykowanych i prefabrykatów betonowych stanowiących deskowanie tracone,
− zaadaptowanie belek zgodnie z dokumentacją projektową, w tym przygotowanie w konstrukcji otworów dla
odwodnienia obiektu,
− zapewnienie pozostałych niezbędnych czynników produkcji,
− prace pomiarowe i przygotowawcze,
− wykonanie niezbędnych rusztowań i pomostów dla robót montażowych,
− montaż belek,
− wykonanie połączeń montażowych,
− rozebranie wszystkich konstrukcji pomocniczych,
− wykonanie badań,
− uporządkowanie terenu robót,
− wywiezienie zbędnych materiałów i gruzu poza pas drogowy.
Cena jednostkowa uwzględnia wykonanie i montaż, wskazanych w projekcie, wszelkich drobnych konstrukcji,
jak marki z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje również:
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu
PN-M-80236:1971 Liny do konstrukcji sprężonych
PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
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, poz. 735)
Mosty drogowe. Zespolone mosty płytowe z belek strunobetonowych, Transprojekt - Warszawa,Warszawa 2004
Prefabrykowane belki strunobetonowe typu „T”, Mosty Łódź, Łódź, 2002
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881)
PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu
PN-M-80236:1971 Liny do konstrukcji sprężonych
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PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
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, poz. 735)
Mosty drogowe. Zespolone mosty płytowe z belek strunobetonowych, Transprojekt - Warszawa,Warszawa 2004
Prefabrykowane belki strunobetonowe typu „T”, Mosty Łódź, Łódź, 2002
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881)
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M.14.01.02. PODPORA MONTAŻOWA
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
rusztowania stalowego jako podpory montażowe budowanego mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w
msc. Wojnowo.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem i demontażem
rusztowania służącego jako podpora montażowa dla dźwigarów mostu.
1.4. Określenia podstawowe.
Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami polskimi i z
definicjami podanymi w SST M.00.00.00."Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST M.00.00.00."Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY.
- stalowe dwuteowniki 500 mm,
- stalowe klatki rusztowaniowe typu PRK
- stężenia ze stali okrągłej,
- okrąglaki drewniane.

3. SPRZĘT.
- wiertarka udarowo-obrotowa,
- żuraw samochodowy 4-6 t.
- baba do wbijania pali
- piła spalinowa
Sprzęt do wykonania rusztowań musi mieć akceptację Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania rusztowań powinny odbywać się tak
aby zachować ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Wykonanie rusztowań.
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".
Rusztowania w czasie eksploatacji powinny zapewnić sztywność i niezmienność ich układu geometrycznego
oraz bezpieczeństwo konstrukcji i pracowników na nich pracujących.
Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji,
ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu. 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:
- rozstaw szeregu pali lub ram rusztowaniowych - + 15 cm,
- rozstaw podłużnic
+ 2 cm,
- rzędne oczepów
+ 1 cm,
- długość wsporników
od -1 cm do +10 cm,
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- przekroje poprzeczne elementów
+ 4 %,
- wychylenie jarzm lub ramy z
płaszczyzny pionowej
0,5 % wysokości, lecz nie więcej niż 3 cm,
- wielkość podniesienia wykonawczego
+ 10 % wartości obliczonej.
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki robocze rusztowań lub
wykonywać rusztowania zgodnie z PT.
5.2. Rozbiórka rusztowań.
Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu.
Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia większej
liczby podpór. Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalić według PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Obowiązki Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań
kontrolnych Inspektora Nadzoru.
6.2. Odbiory częściowe.
Nie przewiduje się odbiorów częściowych.
6.3. Kontrola deskowań i rusztowań.
Kontrola deskowań i rusztowań obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i
rysunkami technologicznymi. Należy sprawdzić wykonanie rusztowania i wymagania opisane w pkt. 5.

7. OBMIAR.
Jednostką obmiaru jest ilość szt. wykonanych podpór montażowych.

8. ODBIÓR KOŃCOWY.
Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonanego rusztowania z Dokumentacją Techniczną.

9. PŁATNOŚĆ.
Płaci się za wykonane i odebrane rusztowanie. Uwzględnia się tu zapewnienie niezbędnych czynników
produkcji w tym:
- zakup i dostarczenie materiałów do wykonania rusztowania,
- wykonanie rusztowań,
- demontaż rusztowań i odstawienie poza plac budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
BN-70/9080-02. Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań.
WTP - Rusztowania dla budowy mostów stalowych, żelbetowych lub z betonu sprężonego WP-D, DP31.
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M.15.01.01. IZOLACJA BITUMICZNA WYKONANA NA ZIMNO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji
bitumicznej wykonywanej na zimno w związku z budową mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc.
Wojnowo.
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 specyfikacji dotyczą zaizolowania odsłoniętych powierzchni betonowych, stale
stykających się z gruntem:

izolacja fundamentu oporowego umocnienia stożków,

izolacja płyt przejściowych,

izolacja fragmentów przyczółków stale stykających się z gruntem,

izolacja ław fundamentowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-M.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 Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji bitumicznej elementów betonowych według zasad
niniejszych ST są następujące materiały izolacyjne:
- materiał izolacyjny epoksydowo-bitumiczny,
Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z PN lub z ważnymi
"Aprobatami technicznymi IBDiM" bądź posiadać ważny znak CE.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót (izolacji) winien przedstawić Inspektorowi Nadzoru
do zaakceptowania proponowane do zastosowania materiały.

3. SPRZĘT
Roboty wykonane będą ręcznie.

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu materiałów środkami transportu.
Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. - "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1 Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych
Izolację przeciwwodną należy układać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym i wolnym
od plam olejowych i pyłu. Wiek izolowanego podłoża powinien wynosić co najmniej 14 dni lecz zaleca się
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aby beton był co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna
być wyższa od 5oC i niższa od 35oC.
Jeżeli nie jest możliwe spełnienie ww. warunków dopuszcza się zastosowanie specjalnych materiałów
(zgodnie z wymaganiami określonymi w Aprobacie technicznej) po uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora
Nadzoru.
5.2.2. Zagruntowanie podłoża
Powierzchnie betonowe należy przed gruntowaniem odpowiednio przygotować, po usunięciu nacieków
mleczka cementowego powierzchna betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. Ubytki betonu należy
wypełnić specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu posiadającymi Aprobatę techniczną.
Podłoże betonowe należy gruntować firmowymi roztworami asfaltowymi lub innymi zalecanymi przez
producentów materiałów hydroizolacyjnych. W przypadku konieczności zagruntowania wilgotnej
powierzchni należy użyć roztworów depresyjnych szybkorozpadających np. asfaltowej emulsji kationowej.
Jest to jednak przypadek szczególny, wymagający pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.
Podłoże betonowe powinno mieć wytrzymałość:
a) na ściskanie, określoną zgodnie z Polską Normą nie mniejszą niż:

wytrzymałość gwarantowaną wynikającą z przyjętej klasy betonu – w konstrukcjach nowych
b) na odrywanie:

nie mniejszą niż 1,5 MPa – w konstrukcjach nowych

nie mniejszą niż 1,0 MPa – w konstrukcjach istniejących.
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady:

należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora Nadzoru,

powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając
tyle środka gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie
pozostała powłoka z warstewki asfaltu, ilość ta zwykle nie przekracza 0,3 l/m2 (do 0,45 l/m2),

środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków gruntujących
(odpornych na działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie węglowodorów
aromatycznych),

przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha. Można to
sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią (niezatłuszczoną lub
zakurzoną) gdy dłoń nie przykleja się i pozostaje czysta oznacza to, że roztwór gruntujący jest
już dostatecznie suchy. Czas schnięcia roztworów gruntujących jest zróżnicowany w zależności
od rodzaju zastosowanych rozpuszczalników i warunków wysychania w większości przypadków
wynosi on 15 do 120 minut,

w pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych i wypukłych.
5.2.3. Wykonanie izolacji
Izolacje asfaltowe na zimno należy układać na podkładach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg
PN-B-24620:1998, emulsją asfaltową wg PN-B-24002:1997 lub środkiem do gruntowania na bazie
syntetyków, po wyschnięciu powłoki gruntowej. Występowania złuszczeń, spękanych pęcherzy i itp. wad
jest niedopuszczalne.
Powierzchnię należy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie na zagruntowanym podłożu. Zużycie
materiału około 1,0 l/m2 dla jednej warstwy. Łączna grubość warstw izolacyjnych nie może być mniejsza niż
2 mm.
Należy dbać, aby lepik asfaltowy miał odpowiednią lepkość przez cały czas smarowania zgodnie z
instrukcją Producenta lub PN-B-24620:1998.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"
6.1. Kontrola jakości robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej
Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na drogowym obiekcie mostowym sprawują:

Inspektor Nadzoru,

Wykonawca,.

służby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i ośrodki badawcze.
6.2. Zakres kontroli jakości
Zakres kontroli jakości sprawdzamy za pomocą badań laboratoryjnych.
a) jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego,

175
Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej PIK

b)
c)

SST

jakość materiałów do gruntowania i izolowania na zimno powierzchni betonowej wg wymagań
określonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobacie Technicznej,
jakość materiałów warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych materiałów i mas
bitumicznych.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej izolacji bitumicznej powierzchni elementów betonowych
stykających się z gruntem.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"
Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem izolacji:

przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji,

zagruntowanie podłoża,

wykonanie warstwy izolacji,

warstwy ochronnej izolacji w formie zasypki wokół izolowanych powierzchni.
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Czynność odbioru winna być
wykonana i udokumentowana odpowiednim protokółem zgodnie z przyjętymi w ST D-M.00.00.00. zasadami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Cena wykonania robót obejmuje:

prace przygotowawcze,

transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,

przygotowanie i oczyszczenie powierzchni przed izolowaniem,

zagruntowanie powierzchni,

ułożeniem zbrojenia z siatki tworzywowej (gdzie przewidziano)

dwukrotne posmarowanie powierzchni materiałem do izolacji na zimno,

uporządkowanie miejsca robot i usunięcie pozostałych materiałów poza pas drogowy,

wykonanie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10260
Izolacje bitumiczne. wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998
Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24002:1997
Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997
Asfaltowa emulsja kationowa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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M.15.02.01. IZOLACJA BITUMICZNA WYKONANA NA GORĄCO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji z
materiałów hydroizolacyjno-termozgrzewalnych dla budowanego mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń
w msc. Wojnowo.
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 specyfikacji dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych na obiektach mostowych i
obejmują:
 ułożenie izolacji poziomej na płycie pomostu z materiałów hydroizolacyjno - termozgrzewalnych z
oczyszczeniem, przygotowaniem i zagruntowaniem podłoża,
 ułożenie drugiej warstwy izolacji poziomej na płycie pomostu pod kapami chodnikowymi z materiałów
hydroizolacyjno - termozgrzewalnych z oczyszczeniem, przygotowaniem i zagruntowaniem podłoża,
 izolację wykorzystaną w miejscu oparcia płyty przejściowej, izolację wewnętrznej ścianki korpusów
przyczółków oraz izolację przerwy technologicznej korpusów przyczółków orz ich skrzydełek z mat.
j.w.,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-M.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 Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Należy stosować firmowe systemy izolacji przeciwwilgociowych przeznaczone do hydroizolacji obiektów
inżynierskich składające się z materiału do gruntowania, papy termozgrzewalnej oraz - jeżeli wchodzi w
skład systemu - odpowiedniej warstwy nawierzchni spełniającej rolę warstwy doszczelniającej.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do wyboru minimum 2 systemy hydroizolacji spełniające
wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych ST są:
2.1. Papa zgrzewalna
Wybór konkretnej izolacji lub całego systemu hydroizolacyjnego dokonany zostanie przez Inspektora
Nadzoru spośród przedstawionych przez Wykonawcę materiałów, (spełniających wymagania określone w
Dokumentacji Projektowej). Zastosowany materiał musi posiadać Aprobatę techniczną. Dostarczone
materiały muszą być zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności (atest) potwierdzające cechy
materiałów. Dopuszcza się stosowanie materiałów nieposiadających ww. dokumentów po wyrażeniu zgody
Inspektora Nadzoru i pod ścisłym nadzorem IBDiM.
Należy stosować papę zgrzewalną, która nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji.
Podstawowe wymagania dotyczące papy zgrzewalnej:
Należy stosować polimeroasfaltową papę termozgrzewalną z osnową z włókniny lub tkaniny technicznej
przesyconej i obustronnie powleczoną polimeroasfaltem. Obie strony przed sklejeniem powinny być
zabezpieczone posypką mineralną o odpowiedniej granulacji lub folią.
Poniżej podano wymagania wg Zeszytu Nr 68 – IBDiM Warszawa 2005 r.

Tablica 1
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Lp.

Właściwości
Wygląd zewnętrzny

1
2
3

Jednostka
-

Długość arkusza

cm

Szerokość arkusza

cm

Grubość arkusza

4

Grubość warstwy izolacyjnej pod
osnową
Giętkość –5C/ 30 mm

5
6

Przesiąkliwość 4)
- wg PN
- wg IBDIM

7

Nasiąkliwość

8

Siła zrywająca przy rozciąganiu 5)
- wzdłuż arkusza
- w poprzek arkusza
Wydłużenie przy zerwaniu 5)
- wzdłuż arkusza
- w poprzek arkusza
Siła zrywająca przy rozdzieraniu 5)
- wzdłuż arkusza
- w poprzek arkusza wg PN
Przyczepność do podłoża 5), 6)
- metoda „pull-off”

9

10

11

12

mm
mm
-

MPa
MPa
%

N
N

SST

Wymagana wartość wobec
polimeroasfaltowych pap
Metoda badań według
przeznaczonych na izolacje
Jednowarstwowe Dwuwarstwowe
Spełnia 1)
PN-B-04615:1990 p.
2.4
L ± 1,0% L 2)
PN-B-04615:1990 p.
2.4
S ± 2,0% S 3)
PN-B-04615:1990 p.
2.4
Procedura badawcza
IBDiM Nr PB-TM-02
 5,0 7)
 3,0
Procedura badawcza
IBDiM Nr PB-TM-03
 2,0
 1,2
Spełnia
PN-B-04615:1990 p.
2.8
PN-B-04615:1990 p.
2.9.3
 0,5
Procedura badawcza
 0,5
IBDiM Nr PB-TM-04
PN-B-04615:1990 p.
 0,5
2.10
 800
 800
 30
 30

%
%
N
N
MPa

 400
 400

 150
 150

PN-B-04615:1990 p.
2.14
 50
 50

 0,4

PN-B-04615:1990 p.
2.13

Procedura badawcza
IBDiM Nr PB-TM-05
Procedura badawcza
IBDiM Nr PB-TM-06
Procedura badawcza
IBDiM Nr PB-TM-22

- metoda „ścinania”
N
 500
Odporność na działanie
Spełnia
13 podwyższonej temperatury,
PN-B-04615:1990 p. 2,
100 C, 2 h,
3
1) Arkusz papy powinien być bez dziur, pęcherzy, załamań i o równych krawędziach. Polimeroasfaltowa papa
powinna mieć równomiernie rozłożoną powłokę i posypkę. Niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe przy
rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy
2) L – długość arkusza papy wg Producenta
3) S - szerokość arkusza papy wg Producenta
4) Oznaczenie przesiąkliwości należy wykonywać według jednej z metod. Wyniki obu metod są równoważne
5) Oznaczenie należy wykonywać w temperaturze (20±2) C
6) Oznaczenie przyczepności do podłoża należy wykonywać jedną z metod.
7) Wg ROZPORZĄDZENIA 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 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
Wymagania wg Zaleceń IBDiM z 2000 r. oraz z 2005
Polimeroasfaltowa papa zgrzewalna musi być odporna na temperaturę układanej warstwy wiążącej z asfaltu
twardolanego (190÷200C)
2.2. Papa zgrzewalna - na warstwę ochronną oraz izolację zwykłą
Na warstwę ochronną pod kapami chodników zastosować papę zgrzewalną budowlaną o grubości minimum
3 mm lub papę asfaltową zwykłą.
Do położenia izolacji na daszku zastosować papę zgrzewalną budowlaną o grubości minimum 4 mm.
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2.3. Materiały do gruntowania betonu
Do gruntowania powierzchni betonu należy stosować materiały zalecone przez Producenta materiału
termozgrzewalnego. Materiały stosowane do przygotowania powierzchni, gruntowania i zaizolowania
stanowią zestaw zapewniający trwałość i szczelność wykonywanej izolacji.
Stosowane materiały do gruntowania - żywica epoksydowa wchodząca w skład zestawu hydroizolacyjnego,
2.4. Materiały do naprawy powierzchni betonu
Zastosowane materiały powinny odpowiadać warunkom stosowania w budownictwie mostowym, a użycie
ich powinno być zgodne z zaleceniami i Instrukcjami stosowania podanymi przez Producentów.
Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać Aprobaty techniczne. Dostarczone materiały muszą być
zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności (atest) potwierdzające cechy materiałów.
2.5. Warunki składowania
a) materiał nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
b) materiał nie powinien być składowany w temperaturze przekraczającej 25ºC.
c) nie należy przechowywać rolek w pozycji poziomej - powinny być ustawione pionowo.
d) szczegółowe wymagania dotyczące składowania stosowanych materiałów podają Instrukcje
Producentów.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania izolacji powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt:
3.1. Palnik propan-butan (o szerokości rolki papy izolacyjnej) z urządzeniem służącym do odwijania materiału
izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania.
3.2. Pojedynczy palnik gazowy i gaz propan - butan w butli.
3.3. Sprzęt pomocniczy:

wałeczki ząbkowane szerokości 7 cm do dociskania styków arkuszy i taczka z kołem ogumionym
wypełniona kamieniami o masie ok. 50 kg,

noże do cięcia papy,

w razie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania,
ręczne i elektryczne dmuchawy gorącego powietrza.
Wyżej wymieniony sprzęt powinien być zgromadzony we właściwej ilości i być sprawny.

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Podczas transportu należy przestrzegać zaleceń producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
Izolację należy ułożyć na płycie ustroju nośnego, oraz pod posadzką przejścia podziemnego
5.2.1. Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych
Izolację przeciwwodną należy układać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym i wolnym
od plam olejowych i pyłu. Wiek izolowanego podłoża powinien wynosić co najmniej 14 dni lecz zaleca się
aby beton był co najmniej 28 dniowy.
Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być wyższa od 5ºC i niższa od 35ºC.
Wilgotność względna powietrza nie powinna być większa niż 85%. W przypadku konieczności wykonywania
izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak nieodpowiednia
temperatura lub wilgotność powietrza roboty należy prowadzić pod namiotem foliowym lub brezentowym
stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji
tylko na osłoniętej powierzchni.

180
Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej PIK

SST

5.2.2. Przygotowanie podłoża pod izolację
Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i zakwalifikowana do ułożenia
izolacji. Kwalifikacji dokonuje Inspektora Nadzoru na pisemny wniosek w formie wpisu do Dziennika
Budowy.
Prawidłowo przygotowane podłoże powinno spełniać następujące warunki:

podłoże powinno być równe tzn. szczelina pomiędzy powierzchnią płyty a łatą długości 4 m
przyłożoną na stałym spadku nie powinna być większa niż 10 mm przy spadku powyżej 1.5%
lub 5 mm przy spadku mniejszym niż 1.5%,

podłoże nie może mieć lokalnych wybrzuszeń większych niż 3 mm i wgłębień głębszych niż 2
mm przy czym nierówności nie mogą mieć ostrych krawędzi,

wszystkie krawędzie wypukłe i wklęsłe muszą być wyokrąglone promieniem 5 cm lub
złagodzone skosem 3×3 cm o pochyleniu 45º. Krawędzie wklęsłe mogą być wypełnione zaprawą
cementową 1:3,

mleczko cementowe występujące na izolowanej powierzchni należy usunąć przez jej
groszkowanie lub hydropiaskowanie,

wypukłe nierówności należy skuć lub zeszlifować szlifierką do lastriko tak aby nie odsłonić
wkładek zbrojenia,

podłoże powinno być suche.
Podłoże betonowe powinno mieć wytrzymałość:
a) na ściskanie, określoną zgodnie z Polską Normą nie mniejszą niż:

wytrzymałość gwarantowaną wynikającą z przyjętej klasy betonu – w konstrukcjach nowych
b) na odrywanie:

nie mniejszą niż 1,5 MPa – w konstrukcjach nowych
Ewentualne wady wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania należy usuwać wg specjalnie
opracowanych metod uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Naprawy powierzchni należy wykonać przestrzegając następujących zasad:

ubytki betonu przekraczające na znacznej powierzchni 5 cm należy wypełnić betonem klasy B30
lub specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu posiadającymi Aprobatę
techniczną. Krawędzie uszkodzenia należy rozkuć tak aby były zbliżone do pionowych.

lokalne nierówności podłoża powodujące powstawanie zastoin wody należy wypełnić
bezskurczową zaprawą,

powierzchnie z nierównościami o ostrych krawędziach należy przeszlifować szlifierką
5.2.3. Oczyszczenie podłoża
Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowane należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i
zatłuszczeń:

luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego, a w ostateczności przez
przedmuchanie sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny,

zatłuszczenia należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym.
5.2.4. Zagruntowanie podłoża
Podłoże betonowe należy gruntować żywicami epoksydowymi lub firmowymi roztworami asfaltowymi
zalecanymi przez Producentów materiałów hydroizolacyjnych (Primer).
Środki do gruntowania podłoża mogą stanowić element zestawu do izolacji konstrukcji mostowych i Producent
nie dopuszcza wówczas stosowania innych środków. Wykonawca winien przed zastosowaniem konkretnego
środka do gruntowania podłoża betonowego uzyskać akceptację Producenta izolacji lub jego przedstawiciela.
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady:

należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora Nadzoru,

beton w gruntowanym podłożu powinien być co najmniej 14 dni, zaleca się aby był to beton 28
dniowy,

powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, używając taką ilość
środka gruntującego, jaka jest podana w instrukcji Producenta,

sposób gruntowania, powierzchnię którą można zagruntować jednorazowo oraz czas jej przydatności
do położenia materiału termozgrzewalnego - zgodnie z zaleceniami Producenta izolacji. Nie należy
gruntować zbyt dużej powierzchni "na zapas" z uwagi na możliwość obniżenia przyczepności izolacji
do podłoża oraz konieczność oczyszczenia zagruntowanego podłoża z pyłu, śmieci i innych
zanieczyszczeń.

środek gruntujący należy nanosić w sposób określony w Instrukcji stosowania.

przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych
powierzchniach.
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Dodatkowe zalecenia w przypadku gruntowania materiałami bitumicznymi:

powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, używając tyle
środka gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie pozostała
powłoka z warstewki asfaltu, ilość ta zwykle nie przekracza 0,3 l/m2,

należy zagruntować każdorazowo tylko powierzchnię, na jakiej zamierza się w ciągu najbliższych 8
godzin przykleić hydroizolację. Nie należy gruntować powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne
obniżenie przyczepności izolacji do podłoża. Przy stosowaniu środków gruntujących
wolnorozpadowych i wolnoschnących dopuszcza się gruntowanie podłoża z 12 godzinnym
wyprzedzeniem. Należy przy tym odpowiednio zabezpieczyć zagruntowaną powierzchnię aby nie
uległa uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podłoża do rozpoczęcia przyklejania izolacji nie
powinno upłynąć więcej niż 24 godziny.

środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków gruntujących
(odpornych na działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie węglowodorów aromatycznych).

przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha. Można to
sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią (niezatłuszczoną lub
zakurzoną) gdy dłoń nie przykleja się i pozostaje czysta oznacza to, że roztwór gruntujący jest już
dostatecznie suchy. Czas schnięcia zagruntowanych powierzchni trwa w porze letniej od 4 - 6 godzin i
jest uzależniony od temperatury otoczenia.

w pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych i wypukłych.
UWAGA: Producent materiału izolacyjnego może wymagać, aby do gruntowania betonu użyć żywic
epoksydowych wchodzących w skład zestawu do hydroizolacji konstrukcji mostowych.
5.2.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów oraz prace przygotowawcze
Na placu budowy powinien znajdować się materiał izolacyjny potrzebny na jedną zmianę roboczą.
Należy sprawdzić czy:

przygotowany materiał jest odpowiedniej jakości, czy nie jest sklejony w rolce, załamany,
popękany czy ma odpowiednią grubość i wygląd zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej
lub Aprobaty technicznej,

przekładka antyadhezyjna daje się łatwo odklejać,
Należy używać wyłącznie izolacji nieuszkodzonych, o nieprzekroczonym okresie gwarancji i dobrej jakości.
Materiał uszkodzony należy usunąć z placu budowy.
5.2.6. Wykonanie izolacji
5.2.6.1. Układanie izolacji przy krawędziach i przy wpustach.
Przed ułożeniem izolacji miejsca te należy zagruntować.
W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć naroże wklęsłe i wypukłe oraz miejsca przy wpustach i
sączkach wyklejając je dodatkowymi arkuszami materiału izolacyjnego o wymiarach dostosowanych do
izolowanej powierzchni. Minimalny zakład tych arkuszy musi wynosić 8 cm. Zakład czołowy między
końcami rolek winien wynosić 15 cm. Należy szczególnie dokładnie wklejać izolację we wklęsłe krawędzie
izolowanego przekroju nie naciągając przyklejanego materiału. Wszystkie arkusze uszczelniające powinny
dokładnie przylegać do podłoża bez fałd i załamań (marszczeń) materiału izolacyjnego.
5.2.6.2. Układanie izolacji
Układanie izolacji rozpoczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę. Celem uniknięcia
nałożenia się czterech warstw izolacji układamy całość długości rolki na przemian z połową jej długości.
Początek rolki mocujemy za pomocą ręcznego palnika, a całą rolkę ustawiamy zgodnie z ukształtowaniem
obiektu. Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce poręczowej) należy wykonać
przy użyciu arkusza o szerokości 50 cm. (połowa szerokości rolki). Należy szczególnie dokładnie wklejać
izolację we wklęsłe krawędzie izolowanego przekroju nie naciągając przyklejanego materiału. Wszystkie
arkusze uszczelniające powinny dokładnie przylegać do podłoża bez fałd i załamań (marszczeń) materiału
izolacyjnego.
Przed przyklejeniem pasa papy należy rozwinąć rolkę, usunąć z niej folię polietylenową zapobiegającą
sklejaniu się papy na rolce i zwinąć ponownie na sztywny wałek. Następnie należy stopniowo rozwijać papę
z rolki ogrzewając ją palnikiem gazowym do nadtopienia asfaltu z równoczesnym doklejaniem do podłoża
przez dociskanie gumowym wałkiem o szerokości 30÷50 cm wagi 30÷50 kg.
Arkusze układać na zakład 7÷10 cm.
Styki oraz końce arkuszy papy należy dodatkowo nadtopić palnikiem z góry i starannie dociskać drewnianą
packą.
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Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne
połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ok. 1-2 cm
oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak najszybszym terminie położyć
nawierzchnię asfaltową.
Niedopuszczalny jest ruch pojazdów po ułożonej izolacji.
5.2.7. Usuwanie uszkodzeń i błędów ułożenia izolacji
Podczas układania izolacji mogą wystąpić następujące jej uszkodzenia:

przebicie lub przecięcie,

zamknięte pęcherze powietrza,

zmniejszony poniżej 5 cm zakład arkusza lub jego brak,

załamania i fałdy.
Usuwanie uszkodzeń:

w przypadku przebicia, przecięcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji należy miejsce
uszkodzone odkurzyć, przetrzeć czystą szmatą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną i nakleić łaty z
tego samego materiału. Łata powinna mieć zaokrąglone naroża oraz przykrywać uszkodzenie z
15 centymetrowym zapasem. Łatę, a zwłaszcza jej krawędzie należy starannie docisnąć do
podłoża ręcznym wałkiem.

w przypadku zamknięcia pod izolacją pęcherzy powietrza, należy przebić ją ostrym narzędziem,
starannie wycisnąć powietrze i nakleić na to miejsce łatę w sposób jak wyżej,

w przypadku stwierdzenia zbyt małego zakładu należy w tym miejscu nakleić łatę,

w przypadku wystąpienia na przyklejonym arkuszu fałdy, należy ją przeciąć i rozprostować lub
wyciąć, a następnie nakleić w tym miejscu łatę,

inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiałów samoprzylepnych należy usuwać wg
indywidualnych rozwiązań, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
5.2.8. Warstwa ochronna izolacji
Na izolacji pod projektowanymi kapami chodnikowymi należy położyć papę zgrzewalną zwykłą o grubości
minimum 3 mm. Zadaniem tej warstwy jest ochrona izolacji przed uszkodzeniem podczas układania
zbrojenia.
5.2.9. Izolacja styków dylatacji przyczółków, ścian oporowych ścianki zaplecznej przyczółków.
Na tylnej ścianie przyczółków i murów oporowych wiaduktu przykleić na całej wysokości paski z papy
zgrzewalnej o szerokości 33 cm. Nie należy przyklejać pasków papy na dylatacjach przekrytych od strony
gruntu zewnętrzną taśmą izolacyjną.
Ściankę zapleczną wraz z półką pod płytę przejściową należy zabezpieczyć izolacją termozgrzewalną. Na
półce płyty przejściowej nakleić 2 warstwy izolacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
6.1. Zakres kontroli jakości sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych:
a) jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego,
b) jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagań
określonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach technicznych,
c) jakość materiałów hydroizolacyjnych,
d) jakość materiałów warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych materiałów i mas
bitumicznych.
6.2. Sprawdzenie rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych.
Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami
określonymi w wytycznych wykonania i odbioru z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.
6.3. Badania materiałów hydroizolacyjnych
Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów hydroizolacyjnych z
wymaganiami podanymi w Aprobacie technicznej.
6.4. Zakres kontroli jakości wykonywanej izolacji
a) stan podłoża pod izolację wg 5.2.3.,
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stan podłoża pod izolację po zagruntowaniu,
dokładność przyklejenia izolacji do podłoża i poszczególnych warstw. Powierzchnie nieprzyklejone
nie mogą przekraczać 10%,
dokładność wykonania izolacji w narożach i przy wpustach.
jakość napraw błędów izolacji.
Przeprowadzenie badania izolacji na odrywanie – zgodnie z punktem 2

w temperaturze otoczenia +22oC - nie mniejsza niż 0,4 MPa,

w temperaturze otoczenia +82oC - nie mniejsza niż 0,7 MPa,

6.5. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań
Dokumentowanie wyników pomiarów i badań zgodnie z ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej izolacji.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Cena wykonania robót obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

transport niezbędnych materiałów do wykonania robót,

wyrównanie ewentualnych nierówności podłoża,

oczyszczenie powierzchni betonu,

zagruntowanie podłoża żywicami epoksydowymi (ewentualnie emulsją asfaltową),

wykonanie izolacji płyty pomostu,

wykonanie drugiej warstwy izolacji pod kapami chodnikowymi,

wykonanie izolacji wykorzystanej w miejscu oparcia płyty przejściowej, izolacji wewnętrznej ścianki
korpusów przyczółków oraz izolację przerwy technologicznej korpusów przyczółków orz ich
skrzydełek

naprawę ewentualnych uszkodzeń,

uporządkowanie miejsca robót,

przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.
PN-B-24002:1997
Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997
Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24620:1998
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDiM 1990 r.
Instrukcja Producenta układania izolacji zgrzewalnej w języku polskim oraz Aprobata techniczna
Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach
mostowych – Zeszyt 68 - IBDiM, Warszawa 2005 r.
Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiałów zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych
- Zeszyt 32 - IBDiM, Warszawa 1991 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
Zasady wymiany izolacji pomostów drogowych obiektów mostowych - IBDiM, Warszawa 1990 r.
PN-B-04615
PN-B-10260
PN-B-27618
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M.15.04.01. NAWIERZCHNIA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem izolacjo-nawierzchni
z żywic syntetycznych w ramach zadania budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc.
Wojnowo.
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 specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem izolacjonawierzchni układanych na betonowych górnych powierzchniach:
- zabudów chodnikowych grubości 5,0 mm
Kolor nawierzchni Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Izolacjo-nawierzchnia – powłoka grubowarstwowa pełniąca jednocześnie funkcję izolacji i nawierzchni na
obiektach drogowych
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Należy stosować materiały oznakowane znakiem CE lub B zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych[20].
Wykonawca dostarczy Inspektorowi zaświadczenia producenta potwierdzające spełnienie przez materiał
izolacjonawierzchni wymaganych właściwości oraz trwałości, a także wyniki przeprowadzonych badań.
Grubość izolacjo nawierzchni powinna wynosić min. 5 mm na zabudowach chodnikowych i powinna być
zgodna z zaleceniami producenta.
2.2.2. Rodzaje materiały do wykonania izolacjo-nawierzchni
2.2.2.1. Spoiwo
Należy stosować izolacjo-nawierzchnię elastyczną o spoiwie epoksydowo-poliuretanowym o wymaganiach
podanych w tablicy 1.
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Tablica 1. Właściwości izolacyjnonawierzchni o spoiwie epoksydowo-poliuretanowym
Właściwości
powłoki wytrzymałość na odrywanie od
podłoża betonowego metodą „pull-off”
- wartość średnia
- wartość pojedynczego wyniku
Wskaźnik ograniczenia chłonności wody

Stan powierzchni betonu pokrytej
powłoką po 200 cyklach zamrażania i
odmrażania w wodzie w temp. 18±2°C/+18±2°C
Wytrzymałość na odrywanie od
podłoża betonowego metodą „pull off”
po 200 cyklach zamrażania i
odmrażania w wodzie w temp. 18±2°C/+18±2°C
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża
stalowego po utwardzeniu powłoki metodą
„pull-off”
Ścieralność
Wskaźnik szorstkości

Jednostka

Wymagania

Procedura badawcza IBDiM
PB/TM-1/6 [13]

≥2,0
≥1,2

MPa

Metoda badania wg

PN-EN 1542[11]

%

≥ 90

-

Powłoka
bez zmian

MPa

≥1,0

Procedura badawcza IBDiM
PB/TM-1/6 [13]

MPa

≥2,0

Procedura badawcza IBDiM
PB/TM-1/6 [13]

mm3/5000 mm2

≤12500

SRT

≥40

Procedura IBDiM PB-TM-X5 [15]

Procedura IBDiM Nr PB/TM1/13[16]

PN-EN 1542[11]

PN-EN 1542[11]
PN-EN 1338 [2]
PN-EN 1436:2000 [3]

2.2.2.2. Kruszywo
Do wykonania izolacjonawierzchni należy stosować kruszywa odporne na ścieranie: piaski kwarcowe, grysy ze
skał łamanych (bazaltowe, granitowe itp), kruszywa spiekane (boksytowe, pomiedziowe lub podobne).
Ilość, rodzaj i granulacja kruszywa dla danego rodzaju izolacjonawierzchni powinny być określone przez jej
producenta i uzależnione od grubości układanej izolacjonawierzchni.
Maksymalna średnica ziaren kruszywa nie powinna przekraczać ¼ grubości układanej warstwy.
Kruszywa stosowane do uszorstnienia izolacjonawierzchni powinny być suche: suszone ogniowo i dostarczane
na budowę w szczelnych opakowaniach z folii.
Piaski kwarcowe do wykonywania izolacjonawierzchni powinny spełniać wymagania klasy 6 wg BN-80/681101[5]. Wymagania dla innych kruszyw zestawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Wymagania dla kruszyw
Właściwości

Jednostka

Wymagania

Metoda badania wg

Zawartość nadziarna

% (m/m)

≤5

PN-EN 933-1:2000[6]

Zawartość podziarna

% (m/m)

≤1

PN-EN 933-1:2000[6]

Zawartość zanieczyszczeń obcych

% (m/m)

0,1

PN-B-06714.12:1976[7]

Mrozoodporność wg zmodyfikowanej
metody bezpośredniej

% (m/m)

≤2 (kategoria F2)

PN-EN 1367-1:2007 [8]

Ścieralność w bębnie Los Angeles

% (m/m)

≤25(kategoria LA 25)

Wskaźnik jednorodności

% (m/m)

≤25

PN-EN 1097-2[9]
PN-B-06714.42:1979[9]
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
3.2.1. Sprzęt do czyszczenia podłoża
Do czyszczenia podłoża Wykonawca powinien zastosować:
- piaskownicę
- śrutownicę
Śrutownica powinna być wyposażona w odkurzacz przemysłowy, który zbiera śrut i pył powstający podczas
czyszczenia. Śrut oddzielany jest od pyłu i może być używany ponownie.
- sprężarkę śrubową z filtrem olejowym
Filtr olejowy przy sprężarce jest bezwzględnie wymagany z uwagi na możliwość zanieczyszczonej odpylonej
powierzchni olejem. Zanieczyszczenie podłoża olejem zmniejsza przyczepność izolacjonawierzchni do podłoża.
- odkurzacz przemysłowy
Używanie odkurzaczy przemysłowych jest korzystniejsze niż sprężarek, ponieważ nie powodują one
zapylenia sąsiednich części powierzchni roboczej.
3.2.2. Sprzęt do nakładania izolacjonawierzchni
Do nakładania izolacjonawierzchni Wykonawca powinien stosować:
- wolnoobrotowe (max 300 obr./min) mieszadło mechaniczne do mieszania składników,
- pędzle,
- wałki malarskie,
- szpachle zębate,
- gumowe grace,
- packi tynkarskie
- sprzęt do wykonywania robót w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (namioty, urządzenia
klimatyzacyjne, urządzenia wentylacyjne)
3.2.3. Wyposażenie laboratoryjne
Do wykonania badań podłoża, kontroli warunków atmosferycznych oraz wykonania badań izolacjonawierzchni
w dyspozycji Wykonawcy powinny się znajdować:
- termometr do pomiaru temperatury powietrza
- termometr do pomiaru temperatura podłoża
- termometr do pomiaru temperatury materiałów
- higrometr
- aparat „pull-off”
- wilgotnościomierz

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 4.
4.2. Transport, pakowanie i przechowywanie materiałów do wykonania izolacjonawierzchni
Materiały do wykonywania izolacjonawierzchni powinny być pakowane w oryginalne opakowania producenta.
Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca dane:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu,
- oznaczenie,
- datę produkcji,
- masę netto,
- termin przydatności do użycia,
- nr odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej,
- informację o proporcji mieszania,
- sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków ostrożności,
BHP i ochrony środowiska,
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Materiały powinny być przechowywane w suchych, chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie
zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je
przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.
Materiały należy transportować krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Składniki żywiczne powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z PN-C-81400:1989 [10] w taki sposób,
aby na jedno opakowanie żywicy przypadało jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcji
mieszania.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 5.
Izolacjonawierzchnie powinny być wykonane zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie” [18] oraz , zgodnie z Katalogiem Zabezpieczeń Powierzchniowych Drogowych
Obiektów Inżynierskich, zwanym dalej Katalogiem [19].
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inspektorowi do akceptacji Dokumentację
Technologiczną zawierającą: Projekt Technologii i Organizacji Robót, Program Zapewnienia Jakości dla Robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.
5.2. Zasady wykonywania robót
Izolacjonawierzchnie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową określającą rodzaj podłoża,
rodzaj materiałów, wymaganą jakość wykonania.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
- roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podłoża betonowego,
- ułożenie izolacjonawierzchni,
- roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy:
- ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
- określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji protokół z ustaleń
technologicznych.
Przed przystąpieniem do prac na obiekcie Wykonawca, w obecności Inspektora oraz dostawcy materiałów
powinien wykonać pole referencyjne izolacjonawierzchni. Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:
- określenie umownych warunków gwarancyjnych na wykonanie izolacjonawierzchni,
- określenie wszystkich parametrów zabezpieczenia powierzchniowego niezbędnych do uzgodnień między
Wykonawcą i Inspektorem,
- ocenę przydatności proponowanych materiałów, technologii,
- ocenę efektów wykonania robót.
Pole referencyjne stanowi wzorzec, na podstawie którego ocenia się każdy z późniejszych etapów wykonania
izolacjonacjonawierzchni:
- przygotowanie podłoża
- zagruntowanie podłoża
- wykonanie, grubość i przyczepność każdej z warstw izolacjonawierzchni.
Pole referencyjne powinno być wykonywane materiałami uzgodnionymi w protokóle ustaleń technologicznych i
zgodnie z założona technologia. Prace powinny obejmować przygotowanie podłoża oraz wykonanie
poszczególnych warstw izolacjonawierzchni. W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca
powinien przeprowadzić kontrolę wykonania robót, a Inspektor badania odbiorcze. Sposób i zakres kontroli
wykonania robót został przedstawiony w pkt.6. Wielkość powierzchni referencyjnej określa Inspektor. Pole
referencyjne powinno zostać zabezpieczone przez Wykonawcę pod nadzorem Inspektora i przedstawiciela
producenta materiałów. Każdy etap przygotowania podłoża i wykonania izolacjonawierzchni powinien być
przez nich zaakceptowany, a fakt ten, łącznie z wynikami wykonanych badań, będących podstawą tej akceptacji,
zapisane w protokóle pola referencyjnego. Protokół ten może stanowić dokument w ewentualnych roszczeniach
gwarancyjnych.
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5.4. Ogólne warunki prowadzenia robót
Przy wykonywaniu robót należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta materiału dotyczących
wymaganych warunków atmosferycznych: temperatury i wilgotności powietrza. Podczas wykonywania prac
Wykonawca zobowiązany jest monitorować wilgotność i temperaturę powietrza. Parametry te muszą
odpowiadać wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych.
Jeżeli warunki pogodowe odbiegają od wymagań kart technicznych, roboty należy przerwać i wznowić je
dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunków atmosferycznych należy wykonywać co 3-4 godziny i przy
każdej odczuwalnej zmianie pogody.
Jeżeli producent materiałów nie podaje inaczej, to prace związane z układaniem izolacjonawierzchni należy
wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych, przy dobrej i suchej pogodzie. Dla większości
stosowanych żywic temperatura otoczenia powinna być wyższa od +80C (większość żywic epoksydowych i
poliuretanów przestaje sieciować w niższej temperaturze) oraz nie przekraczać +300C (czas przydatności do
użycia żywic chemoutwardzalnych stosowanych do wykonywania izolacjonawierzchi gwałtownie maleje w
podwyższonej temperaturze i żywice mogą się utwardzić, zanim zostaną naniesione na powierzchnię płyty
pomostu).
Nie należy prowadzić robót podczas silnego wiatru, ze względu na możliwość zapylenia podłoża. Nie wolno
także prowadzić robót podczas opadów deszczu oraz bezpośrednio przed opadami lub przed prognozowanym
spadkiem temperatury poniżej minimalnej temperatury sieciowania żywic. Temperatura powietrza i konstrukcji
w czasie wykonywania robót powinna być, o co najmniej o 30C wyższa od temperatury punktu rosy. W
przypadku konieczności wykonywania robót w niesprzyjających warunkach pogodowych (opady, niskie
temperatury otoczenia), należy je wykonywać pod namiotem. W takim przypadku należy zastosować urządzenia
klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajności, pozwalające na uzyskanie i utrzymanie pod namiotem dpowiedniej:
temperatury powietrza i podłoża oraz wentylacji.
Uwaga:
Stosowane do wykonywania izolacjonawierzchni żywice chemoutwardzalne zawierają często substancje lotne,
które są nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem mogą gromadzić się w
stężeniach powodujących zatrucie pracujących robotników.
Z pomiarów warunków klimatycznych Wykonawca powinien prowadzić protokół.
5.5. Przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacjonawierzchni
5.5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej do ułożenia izolacjonawierzchi
Czyszczenie podłoża należy wykonać przez śrutowanie lub piaskowanie. Z podłoża betonowego należy
dokładnie zdjąć mleczko cementowe z izolowanej powierzchni. Następnie oczyszczoną powierzchnię należy
odpylić odkurzaczem przemysłowym lub przez zdmuchnięcie sprężonym powietrzem za pomocą sprężarki
śrubowej.
Podłoże betonowe przygotowane do układania izolacjonawierzchni powinno spełniać wymagania:
Wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż:
- wytrzymałość gwarantowana wynikająca z klasy betonu przyjętej w dokumentacji projektowej,
- wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 [11] średnio nie mniej niż 2,0 MPa,
- podłoże suche - beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych śladów wilgoci i spowodowanych
wilgocią zaciemnień; przy pomiarze wilgotności wilgotnościomierzem elektronicznym za podłoże suche należy
przyjąć beton o wilgotności mniejszej od 4%; pomiary wilgotności betonu konstrukcyjnego (płyty mostowej)
należy wykonywać przyrządem wycechowanym do pomiaru wilgotności materiałów o porowatości nie
przekraczającej 10%,
- podłoże czyste - powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam, olejów, smarów i innych
zanieczyszczeń; ocenę czystości podłoża wykonuje się wizualnie,
- podłoże gładkie - lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie powinny przekraczać ± 1 mm,
- szorstkość podłoża badana metodą wypełnienia piaskiem nie powinna przekraczać 1,0 mm:
Opis pomiaru szorstkości metodą wypełnienia piaskiem
Pomiar szorstkości polega na określeniu wielkości powierzchni, na jakiej znormalizowany piasek o określonej
objętości wypełni nierówności powierzchniowe. Zakres stosowania tej metody jest ograniczony do pomiaru
szorstkości na powierzchniach poziomych.
Materiały i sprzęt pomiarowy:
- piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1-0,5 mm,
- menzurka o pojemności 100 cm3,
- drewniany krążek o średnicy 50 mm i grubości 10 mm, z uchwytem,
- przymiar liniowy
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Przebieg pomiaru:
Na powierzchnie betonu należy wysypać odmierzony w menzurce piasek w ilości 25 lub 50 cm3 (w zależności
od spodziewanej szorstkości) i rozprowadzić go drewnianym krążkiem ruchami kolistymi do wyrównania z
powierzchnią. Należy dążyć, aby wypełnienie piaskiem było maksymalnie zbliżone do kształtu koła. Następnie
należy zmierzyć średnicę koła w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, a z otrzymanych wyników
obliczyć 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= 40V/π d2 [mm]
Gdzie:
- V - objętość piasku w cm3
- d - średnica koła w cm
Wartość „s” należy podawać z dokładnością do 0,1 mm.
- Podłoże równe - szczeliny pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą o długości 4 m ułożoną na betonie nie
powinny przekraczać 3 mm, pomiar równości podłoża wykonuje się mierząc cechowanym klinem prześwity pod
aluminiowa łatą o długości 4 m ułożoną na badanej powierzchni.
Na nowych płytach betonowych układanie izolacjonawierzchni jest możliwe co najmniej po 14 dniach
dojrzewania betonu. W przypadkach płyt naprawianych (jeżeli z jakiegoś powodu izolacjonawierzchnia nie
będzie układana bezpośrednio po stwardnieniu płyty), należy przestrzegać zaleceń producentów materiałów
naprawczych i odpowiednich aprobat technicznych; jeżeli odpowiednie aprobaty techniczne nie stanowią inaczej
należy przyjąć, że dojrzewanie zapraw typu PC następuje w ciągu 24 h, a zapraw typu PCC w ciągu 10 dni (w
temperaturze otoczenia 200C).
W przypadku drobnych nierówności (o głębokości do 5 mm) podłoże betonowe należy wyrównać zaprawą typu
PCC lub PC kompatybilną do stosowanych materiałów. Rysy występujące w podłożu betonowym powinny być
zainiektowane. Natomiast w przypadku, gdy beton jest uszkodzony, albo zawiera substancje chemiczne o
stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy, należy go usunąć lub zneutralizować substancje szkodliwe, a
następnie naprawić np. zaprawami typu PCC. Nierówności podłoża przekraczające 5 mm należy naprawić.
Wystające fragmenty należy odkuć lub zeszlifować, a zagłębienia wypełnić zaprawami typu PC lub PCC.
5.6. Wykonanie izolacjonawierzchni
Roboty związane z wykonywaniem izolacjonawierzchni powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy.
Przy wykonywaniu robót należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych
przez producenta materiału. Zalecenia te powinny być zawarte w kartach technicznych materiałów i opracowane
przez ich producentów. Zalecenia te dotyczą m.in. proporcji mieszania składników, okresu czasu, jaki musi
upłynąć między nakładaniem kolejnych warstw, grubości nakładanych warstw, ilości zastosowanego kruszywa.
Materiały do wykonania izolacjonawierzchni dostarczane są jako materiały dwu lub trójskładnikowe, których
komponenty należy zmieszać bezpośrednio przed użyciem w odpowiednich proporcjach. Bardzo ważne jest
ścisłe przestrzeganie wymaganych proporcji mieszania składników.
W celu zwiększenia odporności na ścieranie izolacjonawierzchni oraz nadania im właściwości
antypoślizgowych, do wykonywania tych powłok używane są odporne na ścieranie kruszywa, spełniające
wymagania pkt.2.2.2.2. Izolacjonawierzchnia powinna być barwiona przez dodanie odpowiedniego pigmentu.
Kolor powinien być uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym.
Izolacjonawierzchnie z materiałów chemoutwardzalnych wykonywane są zwykle z trzech warstw:
- warstwy gruntującej, nanoszonej pędzlem lub wałkiem malarskim
- warstwy podstawowej, nanoszonej wałkiem malarskim, szpachlą zębatą lub gumową gracą
- warstwy zamykającej, nanoszonej pędzlem lub wałkiem malarskim
Zużycie żywicy powinno wynosić minimum 0.8 kg/m2/mm, tak aby nie dopuścić do wykonywania warstwy z
samego kruszywa.
Dopuszczenie izolacjonawierzchni do użytku może nastąpić tylko po jej całkowitym utwardzeniu. Czas ten
powinien być podany przez producenta w kartach technicznych stosowanych materiałów.
5.7. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót wykończeniowych należą
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy obiektu i roboty porządkujące.
5.8. Warunki gwarancji
Przed zakończeniem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd obiektu, mający na celu ocenę stanu
wykonanej izolacjonawierzchni, zawierający:
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- ocenę wizualną stanu izolacjonawierzchni,
- ocenę wizualna stanu elementu, na którym ułożona jest izolacjonawierzchnia,
- w przypadkach wątpliwych - zauważonych uszkodzeń należy wykonać niezbędne badania specjalistyczne.
Do wykonania poprawek kwalifikują się izolacjonawierzchnie, na tych elementach konstrukcji, na których
występują:
- jakiekolwiek przecieki, zawilgocenia, pęcherze, rysy, pęknięcia, wyłączając uszkodzenia mechaniczne
spowodowane przez użytkowników dróg,
- w przypadku przeprowadzenia badań dodatkowych powinny być spełnione warunki podane w tabeli 3.
Tabela 3 Ocena przyczepności izolacjonawierzchni badana metoda „pull-off” wg PN-EN 1542:2000 [11]
Rodzaj izolacjonawierzchni
na spoiwie
epoksydowo-poliuretanowym

Rodzaj podłoża
beton:
- wartość średnia
-wartość pojedynczego wyniku

Wymagania

1,6 MPa
1,2 MPa

W przypadku wystąpienia uszkodzeń izolacjonawierzchni przed upływem okresu gwarancji, Wykonawca
powinien określić przyczyny wystąpienia uszkodzeń i naprawić je zgodnie z postanowieniami umowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne”, pkt 6.
Podczas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół prac izolacyjnych, w którym w
formie tabelarycznej powinien podać wszystkie niezbędne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie
stosowanych materiałów, parametrach technologicznych wbudowania materiałów, ilości zastosowanych
materiałów oraz wyniki badań wykonanej izolacjonawierzchni. Przykłady protokołów kontroli zostały podane w
załącznikach.
6.2. Badania materiałów
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.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,
- przedstawić karty techniczne stosowanych materiałów,
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone
w pkcie 2 lub przez Inspektora.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji.
Na żądanie Inspektora Wykonawca powinien przedstawić aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych w
ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta.
Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić:
- nr produktu,
- stan opakowań materiału,
- warunki przechowywania materiału,
- datę produkcji i datę przydatności do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze środkiem gruntującym Wykonawca powinien ocenić jego wygląd.
6.3. Badania w czasie robót
Kontrola wykonania robót obejmuje:
- badanie przygotowania podłoża,
- kontrolę wykonania warstwy gruntującej,
- kontrolę wykonania izolacjonawierzchni.
Poza tym w trakcie wykonywania robót należy wykonywać na bieżąco:
- kontrolę proporcji mieszania składników stosowanych materiałów (dotyczy materiałów dwu lub
kilkuskładnikowych),
- kontrolę czasu i sposobu mieszania składników,
- kontrolę czasu pomiędzy układaniem kolejnych warstw.
6.3.1. Badanie przygotowania podłoża
Podłoże przygotowane do układania izolacjonawierzchni powinno spełniać wymagania podane w pkt.5.5.
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6.3.2. Kontrola zagruntowania podłoża betonowego
Kontrola grubości układanej powłoki gruntującej powinna być wykonywana na bieżąco przez sprawdzenie ilości
zużytych materiałów, ilości dozowanych składników, czasu mieszania, czasu aplikacji (dotyczy żywicznych
środków gruntujących).
6.3.2.1. Gruntowanie podłoża pod materiały chemoutwardzalne
Po zagruntowaniu podłoża stan powłoki gruntującej należy ocenić wizualnie:
- przy stosowaniu asfaltowych środków gruntujących: prawidłowo zagruntowana powierzchnia powinna być
czarna lub ciemnobrązowa i matowa. Po dotknięciu ręką nie powinna brudzić skóry,
- przy zastosowaniu żywicznych środków gruntujących: prawidłowo zagruntowana powierzchnia powinna być
sucha i lekko błyszcząca. Po dotknięciu ręką nie powinna brudzić skóry. Posypka piaskowa powinna być mocno
przyklejona do żywicy i częściowo w nią wtopiona.
6.3.3. Kontrola wykonania izlolacjonawierzchni
Podczas wykonywania izolacjonawierzchni należy kontrolować:
- grubość nakładanej izolacjonawierzchni - kontrolę zużycia materiału w kg/m2,
- wygląd zewnętrzny - powierzchnia powłoki powinna mieć wygląd jednolity bez smug, widocznych szwów,
przerw roboczych, rys, pęknięć, spłynięć, sfałdowań, pęcherzy i łat; barwa powłoki powinna być jednolita i
zgodna ze specyfikacją i dokumentacja projektową; posypka uszorstniająca powinna być mocno wklejona w
podłoże oraz rozłożona równomiernie.
- Przyczepność izolacjonawierzchni do podłoża:
Badanie przyczepności izolacjonawierzchni do podłoża powinno być wykonywane na kilku polach, wybranych
losowo przez Inspektora. Na każdym polu należy wykonać badania w 5 punktach pomiarowych. Badanie
przyczepności do podłoża wykonuje się metoda „pull-off”, która polega na odrywaniu metalowych krążków o
średnicy zewnętrznej Æ 50 mm, naklejonych na powierzchni izolacjonawierzchni, przy zastosowaniu
specjalnego aparatu i zmierzeniu siły zrywającej. Przed naklejeniem krążka izolacjonawierzchnię należy naciąć
koronką o średnicy rdzenia równej średnicy krążka. Nacięcie należy wykonać przez całą grubość
izolacjonawierzchni, w taki sposób aby, naciąć także beton podłoża na głębokość od 1 do 3 mm. Na każdym
polu należy nakleić po 5 krążków, oderwać aparatem „pull-off” i obliczyć średnią arytmetyczną z pomiarów.
Zmierzona średnia wartość przyczepności do podłoża nie powinna być mniejsza od wartości wymaganej podanej
w tabeli 4.
Tabela 4 Ocena przyczepności izolacjonawierzchni do podłoża betonowego
Rodzaj izolacjonawierzchni
na spoiwie
epoksydowo-poliuretanowym

Rodzaj podłoża
beton:
- wartość średnia
-wartość pojedynczego wyniku

Wymagania

2,0 MPa
1,5 MPa

Jeżeli wartość średnia ze wszystkich pomiarów będzie wyższa od wartości średniej określonej w tabeli 4, to
można uznać, że warunek wytrzymałości na odrywanie został spełniony.
Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy użyciu tych samych materiałów, które były
stosowane do wykonania izolacjonawierzchni, zachowując wymagania techniczne odnośnie och stosowania.
Z kontroli jakości wykonanej izolacjonawierzchni Wykonawca powinien wykonać protokół.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej izolacjonawierzchni danej grubości.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- podłoże betonowe przygotowane do ułożenia izolacjonawierzchni,
- zagruntowane podłoże betonowe.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej
ST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] , pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- bieżącą obsługę geodezyjną,
- opracowanie projektu technologii i organizacji robót oraz PZJdR,
- 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,
- dokumentację powykonawczą,
- uporządkowanie miejsca robót.
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje również:
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań
PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg-Wymagania dotyczące poziomych oznakowań
dróg
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane-Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
BN-80/6811-01 Surowce szklarskie. Piaski szklarskie. Wymagania i badania.
PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw-Oznaczanie składu ziarnowego- Metoda
przesiewania
PN-B-06714.12:1976 Kruszywa mineralne-Badania-Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
PN-EN 1367-1:2007 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych - Część1: Oznaczanie mrozoodporności (oryg.) (wersja polska 2001)
PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kuszyw. Metody oznaczania odporności
na rozdrabinianie
PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar
przyczepności przez odrywanie.
PN ISO 8501-1:202 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.
Procedura badawcza IBDiM PB/TM-1/6 Pomiar przyczepności przez odrywanie
Procedura IBDiM nr PM-TM-X4 Oznaczanie przyczepności powłoki ochronnej do stali metoda „pull-off”
Procedura IBDiM nr PM-TM-X5 Oznaczanie wskaźnika ograniczenia chłonności wody
Procedura IBDiM Nr PB/TM-1/13 Ocena stanu powłoki (lub wyprawy) ochronnej po próbie mrozoodporności
Procedura IBDiM nr TW-31/97 Badanie skurczu i pęcznienia zapraw modyfikowanych
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, poz. 735)
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Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich, Załącznik do Zarządzenia Nr 11
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 2003 r.
Ustawa z dnia 16.IV.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. z dnia 30.IV.2004 r)
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M.16.01.01. WPUST MOSTOWY.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych związanych z wykonaniem odwodnienia pomostu w ramach zadania budowy mostu wraz z
dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
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 specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem odwodnienia ustroju niosącego obiektu inżynierskiego za pomocą wpustów żeliwnych Ø 150,
z odprowadzeniem pionowym, a także wykonaniem otworów w betonie płyty do osadzenia wpustów i
wklejeniem wpustów.
1.4. Określenia podstawowe
Wpust odwadniający – urządzenie instalowane w celu odprowadzenia wody deszczowej z nawierzchni obiektu
oraz z izolacji.
Wpust mostowy żeliwny – wpust odwadniający w obiekcie mostowym, którego korpus wykonano z żeliwa.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacja projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Należy stosować materiały, które są oznakowane znakiem CE lub B zgodnie z Ustawą o wyrobach
budowlanych. [22].
2.2.2. Stosowane materiały
Przy montażu wpustu w ustroju niosącym obiektu inżynierskiego należy stosować następujące materiały:
- wpust żeliwny mostowy,
- zaprawa do wklejania wpustów
- warstwę filtracyjną,
- materiały uszczelniające.
2.2.3. Zaprawa do wklejania wpustów
Do wklejania wpustu w otwór nawiercony w obiekcie remontowanym należy stosować zaprawę
jednoskładnikową, na bazie cementu modyfikowanego. Należy stosować zaprawę przygotowywaną w wytwórni
i dostarczaną na budowę w postaci proszku, gotową do użycia po rozmieszaniu z wodą w odpowiedniej
proporcji. Zastosowana zaprawa powinna być przez producenta przewidziana do stosowania do wykonania
wypełnień o wymaganej w danym przypadku grubości. Uziarnienie zaprawy powinno być zgodne z zaleceniami
producenta i powinno być dostosowane do grubości wypełnienia (dla grubości 3-10 mm maksymalna grubość
ziarna wynosi 1 mm, dla grubości 10 -40 mm, maksymalna grubość ziarna wynosi 3 mm). Zawartość nadziarna
nie powinna przekraczać 5% wg PN-EN 933-1:2000 .
Świeża zaprawa powinna mieć odpowiednią płynność (>25 wg PN-EN 13395-2:2004), aby szczelnie wypełniła
przestrzeń między ścianą otworu i powierzchnią sączka.
Utwardzona zaprawa powinna spełniać wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Podstawowe wymagania dla utwierdzonej zaprawy niskoskurczowej
Lp.

Właściwości

Jednostka

Wymagania

Metoda badania wg

1

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach

MPa

≥ 9

PN-85/B-04500

2

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach

MPa

≥ 45

PN-85/B-04500

3

Współczynnik liniowej rozszerzalności
cieplnej

K-1

≤15x10

4

Współczynnik liniowej
rozszerzalności cieplnej

GPa

od 25 do 40

Instrukcja ITB 194

5

Mrozoodporność badana w 2%
roztworze soli (NaCl) po 150 cyklach
- ubytek masy
- wytrzymałość na zginanie
- wytrzymałość na ściskanie

≤ 5
≤ 20
≤ 20

Procedura badawcza IBDiM nr SO-3

%

-6

Procedura IBDiM nr SO-1

2.2.4. Wpusty żeliwne mostowe
Urządzenia odprowadzenia wód opadowych z obiektów mostowych, w tym wpustów, powinny być wykonane i
montowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [11].
Należy stosować wpusty, dla których producent gwarantuje okres użytkowania nie krótszy niż 25 lat. Należy
zastosować wpusty bezkielichowe, łączone z rurami kanalizacyjnymi za pomocą tulei spinających ze stali
nierdzewnej i elastycznych pierścieni uszczelniających.
Konstrukcja wpustu powinna być zgodna z dokumentacją projektową i STWiORB.
Konstrukcja wpustu mostowego powinna umożliwiać regulację jego wysokości.
Wpusty powinny być wyposażone w:
- kołnierz wokół dolnej części wpustu, o szerokości nie mniejszej niż 80 mm – do przymocowania izolacji
wodoszczelnej,
- wyjmowany osadnik na zanieczyszczenia ze stali ocynkowanej ogniowo lub e stali nierdzewnej,
- otwory na obwodzie górnej części wpustu – do umożliwienia spływu wody z izolacji wodoszczelnej,
- kratki ściekowe (ruszt) z ryglowaniem o przekroju przepływu nie mniejszym niż 500 cm2, o prętach kratki
umieszczonych prostopadle do osi podłużnej obiektu i o prześwicie kratek na powierzchniach przeznaczonych
do ruchu:
- pojazdów – nie większym niż 36 mm,
Wpusty powinny zabezpieczone przed wyjmowaniem przez osoby postronne bez specjalistycznego sprzętu. W
przypadku wpustów z kratkami o przekroju przepływu nie spełniającym powyższych wymagań dopuszcza się
ich zastosowanie pod warunkiem umieszczenia obok siebie dwóch wpustów, rozmieszczonych w odległościach
gwarantujących ich prawidłowe osadzenie w płycie pomostu,
- element dociskający izolację do kołnierza dolnej części wpustu,
- rurę odpływową od średnicy zgodnej z ustaleniami dokumentacji projektowej, ale nie mniejszej niż 150 mm.
Wpusty powinny być wykonywane w klasie obciążenia D400 wg PN-EN 124:2000 [4].
Konstrukcja wpustu powinna być wykonana z żeliwa szarego o wytrzymałości na rozciąganie Rm³ 200 MPa wg
PN-EN 1561-2000 [3].
Wpusty powinny być zabezpieczone antykorozyjnie np. pokryte warstwą lakieru asfaltowego.
Żeliwne wpusty mostowe powinny spełniać wymagania:
- wpust po pełnym obciążeniu badawczym wg PN-EN 124:2000 [4] nie powinien wykazywać zmian
(nie powinien ulec zniszczeniu ani wykazywać uszkodzeń w postaci pęknięć, zarysowań, odłamań lub
odprysków),
- tolerancja wymiarów elementów wpustu:
a) dla średnicy rury odpływowej Æ 150 mm: 2 mm wg PN-EN 877:2002 [5],
b) dla innych wymiarów: kl CT 12 wg PN-ISO 8062:1997 [6].
Zgodnie z dokumentacją projektową należy stosować wpusty:
- z odprowadzeniem pionowym
2.2.5. Warstwa filtracyjna
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Warstwa filtracyjna wokół wpustu powinna być wykonana z grysów bazaltowych jednofrakcjowych (frakcji
8÷16 mm), spełniających wymagania PN-EN 12620:2004 [7], otoczonych kompozycją z żywicy epoksydowej.
Ilość lepiszcza powinna zapewnić tylko całkowite otoczenie ziaren kruszywa bez wypełnienia pustek między
ziarnami.
2.2.6. Uszczelnienie wokół wpustu
Do uszczelnienia styku między wpustem i nawierzchnią należy stosować:
a) elastyczną taśmę uszczelniającą,
b) masę zalewową.
Ad a) Do uszczelnienia styków wpustów z masą zalewową oraz masy zalewowej z warstwą ścieralną
nawierzchni należy stosować taśmę topliwą elastomerowo-asfaltową o odpowiedniej szerokości i grubości ok.
10 mm. Materiał powinien charakteryzować się dużą elastycznością w szerokim zakresie temperatur (nie
powinien stawać
się kruchy w temperaturze -30°C, a w podwyższonych temperaturach - do 100°C, nie powinien spływać ze
szczelin pionowych), powinien wykazywać bardzo dobrą przyczepność do uszczelnianych elementów
(żeliwnych i asfaltowych) po odpowiednim zagruntowaniu powierzchni. Materiał powinien ponadto wykazywać
odporność na roztwory soli mineralnych, kwasów i zasad organicznych oraz posiadać dobrą odporność na
starzenie się w warunkach eksploatacji i niezmienną przyczepność do krawędzi szczelin.
Ad b) Do wypełnienia szczeliny wokół wpustu (między korpusem wpustu i krawężnikiem oraz między wpustem
i warstwą ścieralną) należy zastosować asfaltową lub asfaltowo-kauczukowo masę zalewową, z dodatkiem
plastyfikatorów. Masa zalewowa powinna spełniać wymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla masy zalewowej
Właściwości

Lp.

Jednostka

Wymagania

Metoda badania wg

1

Penetracja w temperaturze 25°C

0,1 mm

70 ÷ 120

PN-EN 426:2001[8]

2

Temperatura mięknienia wg PiK

°C

> 80

PN-EN1427:2001 [9]

3

Spływność w temp. 60o, w czasie 30 min pod
kątem 15°

mm

< 3,0

PN-B-24005:1997[10]
Procedura IBDiM PB/TN2/1[16]

4

Mrozooporność (upadek 4 kul z wys. 250 cm
w temp. -20°C)

sztuk

min. 3 kule całe

Procedura IBDiM PB/TN-2/3
[17]

Przy wyborze masy zalewowej należy zwrócić uwagę, aby przeznaczona ona była do wypełniania szczelin
żądanej szerokości.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wpusty należy montować ręcznie.
Do wykonania warstwy filtracyjnej i uszczelniającej Wykonawca powinien dysponować:
- sitem do przesiewania kruszywa,
- naczyniem do wymieszania grysu z żywicą epoksydową,
- prętem metalowym,
- naczyniem do podgrzewania masy zalewowej.

4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 4.
4.2. Transport i przechowywanie materiałów
4.2.1. Transport i przechowywanie wpustów
Wszystkie żeliwne elementy wpustów mostowych powinny być pakowane w jednostki ładunkowe na paletach.
Na każdej jednostce ładunkowej powinna być umieszczona etykieta zawierająca następujące dane:
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- nazwę i adres producenta,
- oznaczenie CE lub B,
- datę produkcji,
- liczbę sztuk,
- informacje o uzyskaniu przez wyrób aprobaty technicznej lub nr normy.
Kraty i korpus wpustów powinny mieć następujące znaki:
- znak klasy z powołaniem na normę PN-EN 124:2000 [4]
- nazwę i/lub znak identyfikacyjny producenta oraz PN-EN 124:2000 [4] PN-EN 124:2000 [4]miejsce
wytworzenia, które mogą być zawarte w kodzie
- znak jednostki certyfikującej.
Oznakowania powinny być widoczne po zainstalowaniu wyrobu, czytelne i trwałe.
Wszystkie elementy wpustów mostowych należy przechowywać na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem.
Wpusty powinny być układane wg poszczególnych rodzajów w sposób zapewniający stateczność oraz
umożliwiający dostęp do poszczególnych rodzajów. Wszystkie żeliwne elementy wpustów, pakowane jak wyżej,
można przewozić dowolnymi środkami transportowymi zabezpieczając je przed przesunięciem lub
uszkodzeniem.
4.2.2. Transport i przechowywanie materiałów do wykonania warstwy filtracyjnej (żywic epoksydowych i
grysów)
Żywice epoksydowe powinny być transportowane wg przepisów przyjętych dla materiałów toksycznych i
łatwopalnych. Warunki przechowywania materiałów nie mogą powodować utraty ich cech lub obniżenia ich
jakości. Składniki kompozycji żywic należy przechowywać w opakowaniach oryginalnych, szczelnie
zamkniętych, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Pakowane do butelek, powinny być transportowane
w transporterach z tworzywa sztucznego zgodnie z wymaganiami producenta. Należy je przewozić krytymi
środkami transportowymi zgodnie z odpowiednimi przepisami o przewozie materiałów i przedmiotów i chronić
od światła.
Kruszywa (grysy) można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem. Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego
wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami
kamiennymi.
4.2.3. Transport i przechowywanie materiałów uszczelniających
Masę zalewową oraz taśmę uszczelniającą należy transportować i przechowywać w oryginalnych opakowaniach
producenta. Opakowania powinny być układane na paletach, a palety zabezpieczone przed deszczem i
promieniami ultrafioletowymi.
Do każdej partii wyrobu powinna być załączona informacja producenta zawierająca dane:
- nazwę produktu,
- oznakowanie CE lub B,
- nazwę i adres producenta,
- datę produkcji,
- ważność produktu,
- pojemność lub masę opakowania,
- zakres i warunki stosowania,
- warunki magazynowania,
- zasady zachowania bezpieczeństwa,
- informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną lub nr PN.
Palet nie powinno się spiętrzać. Transport materiałów może się odbywać dowolnym środkiem przewozowym z
zachowaniem warunków przechowywania określonymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 5.
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robót oraz Program zapewnienia Jakości dla Robót (PZJdR) uwzględniający wszystkie warunki , w
jakich będą wykonywane Roboty.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową i ST
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
- roboty przygotowawcze, w tym wykonanie otworów w istniejącej płycie pomostu techniką diamentową za
pomocą wiertła rdzeniowego,
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- ewentualne drobne przegłębienie istniejącej powierzchni płyty betonowej w zależności od wysokości
konstrukcji wpusty ( w zależności od dostawcy)
- osadzenie wpustu w płycie pomostu,
- wykonanie warstwy filtracyjnej wokół wpustu,
- roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy:
- ustalić dokładną lokalizację wpustu,
- wykonać wiercenia otworów w istniejącym betonie płyty
- wykonać ewentualne przegłębienia istniejącej płyty w miejscach obsadzenia wpustów;
- ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
- określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
5.4. Osadzenie wpustu w płycie pomostu
Montaż wpustu należy wykonać w następujących fazach:
- Dolny element wpustu należy osadzić przed betonowaniem warstwy nadbetonu ustroju niosącego. W tym celu
należy (jeśli to konieczne) odpowiednio odgiąć pręty zbrojenia nadbetonu i dozbroić wpusty zgodnie z
dokumentacją projektową.
- Należy dokładnie wypełnić szczelinę pomiędzy wpustem a istniejącym betonem zaprawą jednoskładnikową na
bazie cementu modyfikowanego
- Po zabetonowaniu nadbetonu wg STWiORB M-13.01.00 [2] i osiągnięciu przez beton odpowiedniej
wytrzymałości, należy na płycie pomostu ułożyć izolację wodoszczelną. Izolację należy wprowadzić na kołnierz
dolnej części wpustu, a następnie założyć element dociskający izolację do kołnierza.
- Bezpośrednio przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni, nad kielichem wpustu należy zamontować
sztywną skrzynkę drewnianą o grubości równej projektowanej grubości nawierzchni. Na spodniej stronie
skrzynki powinien być zamontowany bal drewniany o kształcie dopasowanym do kształtu kielicha wpustu,
którego zadaniem jest zabezpieczenie skrzynki przed przesunięciem podczas układania warstw nawierzchni. Pod
skrzynkę należy położyć folię lub inny materiał, aby w trakcie ustawiania i wyjmowania nie uszkodzić izolacji
krawędziami skrzynki. Skrzynka powinna być przykryta pokrywą, aby w trakcie robót do rury spustowej nie
dostała się mieszanka bitumiczna. Skrzynki drewnianej mocowanej nad wpustem nie wolno przybijać do
podłoża gwoździami. Po wykonaniu nawierzchni skrzynkę zabezpieczającą wpust należ usunąć,
- montaż korpusu (górnej części wpustu) i ewentualnie osadnika należy wykonać przed układaniem nawierzchni.
Korpus należy ustawić w kielichu we właściwym położeniu pod kontrolą geodezyjną.
5.5. Wykonanie warstwy filtracyjnej wokół wpustu
Warstwę filtracyjną wokół wpustu należy ułożyć na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. Kompozycję klejową
używa się w ilości odpowiadającej 12¸15 % masy kruszywa.
Przed wymieszaniem grysu z lepiszczem, grys należy przesiać, tak aby nie zawierał on innych frakcji niż podane
w pkt 2.2.4 niniejszej STWiORB, następnie należy go wypłukać wodą w celu oczyszczenia z kurzu i wysuszyć.
Grys należy mieszać z lepiszczem cienkim prętem stalowym tak długo, aż wszystkie ziarna zostaną całkowicie
pokryte masą epoksydową (około 3 min). Objętość kompozycji powinna zostać tak dobrana, otaczała ziarna
grysu i nie wypełniała pustek między nimi. Grysy lakierowane żywicą epoksydową układa się „na zimno”.
Lakierowane grysy należy zagęścić natychmiast po ułożeniu. Warstwa filtracyjna powinna wypełnić całą
przestrzeń pomiędzy korpusem wpustu a warstwą wiążącą, a jej poziom bezpośrednio przy wpuście powinien
sięgać około 1÷2 cm powyżej warstwy wiążącej. Lakierowane grysy powinny utworzyć wokół korpusu wpustu
porowaty „dren” pozwalający na zebranie wody przesączającej się po izolacji. Nie wolno dopuścić do zaklejenia
otworów w korpusie wpustu, przeznaczonych do zbierania wody z poziomu izolacji.
5.6. Uszczelnienie szczelin wokół wpustu
Szczeliny wokół górnej części wpustu należy wypełnić masą uszczelniającą wg pkt 2.2.5 po uprzednim
założeniu elastomerowo-asfaltowej taśmy topliwej (wg pkt 2.2.5) na stykach z krawężnikiem, ściankami górnej
części wpustu oraz z warstwą ścieralną nawierzchni.
5.7. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót wykończeniowych należą
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy obiektu i roboty porządkujące.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

199
Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej PIK

SST

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji,
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt 2
lub przez Inspektora,
- sprawdzić cechy zewnętrzne wpustów (sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wpustów należy przeprowadzić na
podstawie oględzin przez ocenę uszkodzeń na powierzchni poszczególnych elementów oraz kompletności
wpustu).
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie zamontowania dolnej części wpustu przed wylaniem płyty pomostu
Należy sprawdzić czy dolna część wpustu (kielich) jest odpowiednio ustabilizowana, tak aby nie uległa
przesunięciu w trakcie betonowania płyty. Sprawdzenie prawidłowości osadzenia kielicha wpustu polega na
niwelacyjnym i sytuacyjnym sprawdzeniu położenia elementu. Badania należy wykonać za pomocą niwelatora,
taśmy stalowej oraz oględzin zewnętrznych. Dopuszczalna odchyłka rzędnej kielicha wpustu w stosunku do
projektowanej wynosi ±3 mm. Dopuszczalna odchyłka położenia wpustu w planie wynosi 5 mm.
6.3.2. Sprawdzenie osadzenia pozostałych elementów wpustu
Przed osadzeniem elementu dociskającego izolację należy skontrolować czy izolacja jest wklejona na kołnierz
kielicha wpustu. Korpus wpustu należy ustawić w kielichu pod kontrolą geodezyjną. Dopuszczalne odchyłki
ustawienia korpusu – jak dla kielicha wpustu.
Należy skontrolować warstwę filtracyjną – ziarna kruszywa powinny być całkowicie otoczone lepiszczem, bez
wypełnienia pustek między ziarnami. Lakierowane grysy powinny wypełniać całą wolną przestrzeń między
korpusem wpustu a warstwą wiążącą, a ich poziom bezpośrednio przy wpuście powinien sięgać około 1÷2 cm
powyżej poziomu warstwy wiążącej. Szerokość warstwy filtracyjnej powinna wynosić 15 cm. Niedopuszczalne
jest zaklejenie otworów w korpusie wpustu, przeznaczonych do zbierania wody z poziomu izolacji. Należy
skontrolować wykonanie uszczelnienia wokół wpustu – taśmy uszczelniające powinny być przyklejone na całej
grubości uszczelnianej krawędzi, a masa zalewowa powinna być ukształtowana ze spadkiem zgodnie z
dokumentacją projektową.
6.3.4. Sprawdzenie sprawności odwodnienia
Sprawdzenie sprawności odwodnienia za pomocą wpustów polega na stwierdzeniu za pomocą oględzin czy
woda z płyty pomostu w całości jest odprowadzana przez system wpustów, czy nie ma przecieków wody obok
rur odpływowych. Należy sprawdzić, czy odprowadzana z nawierzchni pomostu woda nie zagraża konstrukcji
podpór lub nie powoduje zamakania dolnych partii ustroju niosącego.
Próbę szczelności należy przeprowadzić w następujący sposób:
- prowizorycznie zatkać rurę w przekroju górnego wlotu,
- nad wpustem umieścić szczelne i szczelnie przylegające do podłoża otwarte cylindryczne naczynie o
wysokości 0,12 m i o średnicy 0,40 m,
- naczynie wypełnić wodą do wysokości 0,10 m,
- wodę utrzymywać przez 24 h.
Za pozytywny wynik próby należy uznać nie obniżenie się poziomu wody w naczyniu. W przypadku
wystąpienia przecieków, należy wyjaśnić przyczyny nieszczelności, usunąć usterki i ponownie wykonać próbę.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla M.16.01.01. jest 1 szt (sztuka) wpustu mostowego określonej średnicy.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” [1], pkt.8.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
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- osadzenie kielicha wpustu,
- wyklejenie izolacji na kielichu i zamontowanie elementu dociskającego,
- montaż górnej części (korpusu) wpustu oraz ewentualnie osadnika,
- ułożenie warstwy filtracyjnej wokół wpustu,
- naklejenie taśm uszczelniających.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne“ [1] oraz niniejszej
ST.
8.3. Odbiór ostateczny
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
Podstawą dokonania odbioru są następujące dokumenty:
- Dziennik Budowy
- dokumentacja projektowa i projekt wykonawczy z naniesionymi na nich zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i uzasadnienie dokonania zmian
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- pisemne stwierdzenia przez Inspektora w dzienniku budowy wykonania określonych robót zgodnie z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami zawartymi w ST oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez
Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa M.16.01.01. wykonania wpustu mostowego obejmuje:
- wykonanie otworu fi 180 dł. ok. 550 mm w istniejącym betonie płyty
-ewentualne miejscowe przegłębienie w istniejącym betonie płyty
- uszczelnienie szczeliny pomiędzy wpustem, a istniejącym betonem płyty
- zakup, transport i składowanie wpustu z odpływem pionowym lub bocznym,
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- bieżącą kontrolę geodezyjną
- dostarczenie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości dla Robót (PZJdR)
- dostarczenie materiałów i pozostałych niezbędnych czynników produkcji,
- przygotowanie do montażu,
- montaż poszczególnych elementów wpustów wraz z wykonaniem warstwy filtracyjnej i wywinięciem izolacji
na kołnierz wpustu,
- regulacja wysokościowa wpustu,
- założenie taśmy uszczelniającej,
- zalanie masą uszczelniającą wnęki uformowanej wokół wpustu,
- wykonanie badań przewidzianych w pkt. 6,
- szkice powykonawcze,
- uporządkowanie miejsca robót.
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje również:
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1561:2000 Odlewnictwo. Żeliwo szare
PN-EN 124:2000 Zakończenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością
PN-EN 877:2002 Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji odprowadzania wód z
budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości
PN-ISO 8062:1997 Odlewy – System tolerancji wymiarowych i naddatków na obróbkę skrawaniem
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą
PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień i Kula
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa
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PN-EN 933-1:2008 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw-Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda
przesiewania
PN-EN 13395-2:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań.
Oznaczanie urabialności-Część2: Badanie płynności zaczynu lub zaprawy
PN-EN 196-1:2005(U) Metody badania cementu-Część 1: Oznaczanie wytrzymałości
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów
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, poz. 735
Procedura badawcza IBDiM PB/TN-2/1 - Termoplastyczne zalewy drogowe. Spływność
Procedura badawcza IBDiM PB/TN-2/3 - Termoplastyczne zalewy drogowe. Odporność na zamrażanie
Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 - Badanie skurczu i pęcznienia zapraw modyfikowanych
Procedura badawcza IBDiM nr SO-3. Badanie mrozoodporności zapraw modyfikowanych
Instrukcja ITB 194-Wytyczne badania cech mechanicznych betonu na próbkach wykonanych w formach,
Warszawa 1976
Procedura IBDiM Nr SO-1. Badanie współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej dla zapraw
modyfikowanych
Ustawa z dnia 16.IV.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z dnia 30.IV.2004r.)
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M.16.01.03. SĄCZKI ODWODNIENIA IZOLACJI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sączków
odwodnienia izolacji oraz drenów w związku z budową mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc.
Wojnowo.
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 specyfikacji dotyczą wykonania sączków odwodnienia izolacji na
przebudowywanym obiekcie i obejmują:
a) montaż sączków prostych, odwadniających (z rurką odwadniającą),
b) wykonanie drenażu podłużnego w warstwie wiążąco-ochronnej nawierzchni z geowłókniny i
kruszywa 4÷6 mm otoczonego żywicą epoksydową wzdłuż osi odwodnienia oraz drenu
poprzecznego wzdłuż urządzenia dylatacyjnego i drenu poprzecznego pod krawężnikiem.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-M.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 Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Wybór konkretnego rodzaju sączków dokonany zostanie przez Inspektora Nadzoru spośród przedstawionych
przez Wykonawcę materiałów w terminie późniejszym w uzgodnieniu z Projektantem. Zastosowany materiał
musi być zgodny z PN lub posiadać Aprobatę techniczną.
2.1. Sączek
2.1/a. Sączek z tworzywa sztucznego (z 30% zawartością włókna szklanego), odpornego na temperaturę 230 oC składający się z lejka oraz sitka. Sączek należy przedłużyć rurką z tworzywa sztucznego o średnicy  50 mm. lub
alternatywnie:
2.1/b. Sączek z blachy 3×200×200 wg PN-H-92128 i rury  38/3,2 (3,8) wg PN-H-74242 oraz sitko z blachy
1×150×150 mm. Wszystkie elementy sączka wykonać ze stali nierdzewnej.
Sączek należy włączyć w kolektor za pomocą elastycznego łącznika wg zaleceń producenta systemu rur
kolektora.
2.2. Warstwa drenażowa
Drenaż podłużny i poprzeczny oraz warstwa drenażowa przy sączkach z zastosowaniem następujących
materiałów:

grys 4÷6 mm

żywica epoksydowa,

utwardzacz

geowłóknina filtracyjna,
Użyte materiały muszą posiadać deklarację zgodności (atest) producenta.
2.3. Dren poprzeczny pod krawężnikiem
Dren poprzeczny pod krawężnikiem należy wykonać z potrójnie złożonej geowłókniny filtracyjnej.
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3. SPRZĘT
Roboty związane z montażem sączków wykonane będą ręcznie przy pomocy lekkich narzędzi.
Sprzęt używany do montażu sączków musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zamontowania sączków powinny odbywać się
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót.
5.2.1. Osadzenie sączków w płycie przęsła.
W budowanym obiekcie wykonać osadzenie sączka w deskowaniu przed betonowaniem płyty przęsła
(równocześnie z montażem zbrojenia betonu płyty) – w rozstawie co 3-5 m zgodnie z Dokumentacją
Projektową
W trakcie osadzenia sączka należy przeprowadzić regulację jego wysokości i w planie oraz zastabilizować, aby
w trakcie betonowania nie zmienił swojego położenia. Po wykonaniu płyty i ułożeniu izolacji sączek przykryć
sitkiem. Należy zwrócić uwagę, aby izolacja zachodziła na kołnierz sączka (aby woda z izolacji wpływała do
sączka).
Wierzch kołnierza sączka zamontować 10mm poniżej powierzchni płyty pomostu.
Etap I zamontowania sączka

Sączek należy umiejscowić przed betonowaniem płyty pamiętając o dobrym ustabilizowaniu by w
czasie betonowania i wibrowania nie zmienił swego położenia. Wylot z sączka należy przedłużyć
typową rurką z tworzywa sztucznego o średnicy  50 mm. Rurkę zamocować na wylotowej rurce
lejka "na wcisk" po uprzednim posmarowaniu żywicą epoksydową.

Osadzić wlot sączka jak to pokazano na rysunku przekroju poprzecznego obiektu mostowego.

Wodę z sączka wprowadzić za pomocą elastycznej rury (łącznika) do kolektora wg Dokumentacji
Projektowej. Sączki, które nie są włączane do kolektora zaznaczono w Dokumentacji Projektowej z
odpowiednią adnotacją.
Etap II zamontowania sączka.

sprawdzenie drożności rurki spustowej z tworzywa sztucznego  50 mm i usunięcie zanieczyszczeń,
po zagruntowaniu powierzchni płyty i wykonaniu jej izolacji:

wyrównanie powierzchni izolacji do poziomu górnej powierzchni kołnierza sączka i założenie izolacji
w obrębie sączków na kołnierz sączków-by woda z izolacji wpływała do sączków.

montaż sitka po ułożeniu izolacji.
5.2.2. Wykonanie warstwy drenażowej.
Po ułożeniu izolacji wykonać montaż sitka i następnie ułożyć warstwę drenażową. Przed wykonaniem warstwy
należy:
a) przygotować grysy, tj.:

rozsiać, by nie zawierały ziaren spoza frakcji 8-16 mm,

przepłukać wodą w celu usunięcia pyłów,

wysuszyć,

przechować w szczelnym pojemniku,
b)
wycechować objętości robocze garnka i garnuszka,
c)
oczyścić przestrzeń wokół sączka do wypełnienia grysem.
Wykonanie warstwy drenażowej wokół sączka polega na:

odmierzeniu potrzebnej ilości grysów, możliwej do jednorazowego wymieszania np. 2 dm3 oraz
żywicy w stosunku objętościowym 50 części kruszywa do 1 części żywicy,

odmierzeniu potrzebnej ilości utwardzacza, np. w stosunku 10:1,60 cm3 żywicy i 6 cm3
utwardzacza i dokładnym wymieszaniu żywicy z utwardzaczem,
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wymieszaniu kruszywa z żywicą zawierającą utwardzacz tak, aby powierzchnia ziaren była
pokryta żywicą,

wypełnieniu przestrzeni wokół sączka grysami otoczonymi żywicą i ich lekkim zagęszczeniu
łopatką
Mieszanie żywicy z utwardzaczem oraz otaczanie grysów i ich wbudowywanie, należy wykonywać w
sposób zorganizowany, bez przerw, ponieważ czas zużycia żywicy jest ograniczony w zależności od temperatury
otoczenia.
5.2.3. Wykonanie drenażu poprzecznego i podłużnego.
Wzdłuż sączków wykonać drenaż podłużny, przed dylatacjami drenaż poprzeczny z grysu otaczanego
żywicą epoksydową. Drenaż wykonać w warstwie wiążącej nawierzchni. Przygotowanie grysu otoczonego
żywicą zgodnie z punktem 5.2.2. Zadaniem drenażu poprzecznego jest niedopuszczenie dopływu wody do
urządzenia dylatacyjnego.
Dren poprzeczny pod krawężnikiem należy ułożyć przed ustawieniem krawężnika. Dren należy zabezpieczyć
przed zanieczyszczeniem mleczkiem cementowym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
6.1. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie poszczególnych etapów robót.
6.2. Zakres kontroli jakości sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych.
a) jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego,
b) uziarnienie grysów,
Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z projektem
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających
(odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do
dziennika budowy.
6.3.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe

rzędne góry sączka
+ 0 mm – 3 mm,

lokalizacja w planie
 10 mm,

grubość drenażu
 3 mm.

szerokość drenażu
 10 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 sztuka wykonanego sączka pionowego, 1m drenu podłużnego lub poprzecznego
pod nawierzchnią, drenu poprzecznego pod krawężnikiem i uwzględnia wszystkie elementy składowe robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Cena robót obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,

osadzenie sączka w deskowaniu płyty z wyregulowaniem wysokości i usytuowania w planie,

uszczelnienie sączka,

montaż sitka,

wypełnienie warstwą drenażową,

wykonanie drenu podłużnego wzdłuż sączków z grysu otaczanego żywicą epoksydową (lub
geowłókniny filtracyjnej),

połączenie sączka pionowego z kolektorem,
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wykonanie drenu poprzecznego (przed dylatacją) z grysu otaczanego żywicą epoksydową (lub
geowłókniny filtracyjnej),
wykonanie drenu poprzecznego pod krawężnikiem z geowłókniny filtracyjnej,
uporządkowanie miejsca wykonania robót,
przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-85/H-74242
Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję i żaroodporne.
PN-83/H-92128
Blacha cienka ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej.
Zasady wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych na obiektach mostowych. IBDiM Zakład Technologii
Nawierzchni.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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M.18.01.02. MODUŁOWE URZĄDZENIA DYLATACYJNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z montażem urządzeń dylatacyjnych szczelnych na budowanym moście wraz z
dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem i
odbiorem montażu urządzeń dylatacyjnych szczelnych i obejmują montaż dylatacji modułowej na krawędzi
nasypu drogowego i ustroju niosącego obiektu inżynierskiego. Niniejsza SST dotyczy urządzeń dylatacyjnych
mocowanych w konstrukcji nośnej mostowego obiektu żelbetowego zgodnie z przedmiarem robot i ślepym
kosztorysem.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Przerwa dylatacyjna - przerwa w konstrukcji płyty pomostu przeznaczona na zamontowanie urządzenia
dylatacyjnego.
1.4.2. Urządzenie dylatacyjne - konstrukcja instalowana w strefie dylatacji, umożliwiająca swobodne
odkształcenia przęseł mostu oraz niezakłócony przejazd pojazdów mechanicznych.
1.4.3. Modułowe urządzenie dylatacyjne - urządzenie dylatacyjne, zawierające stalowe prowadnice usytuowane
równolegle do osi przerwy dylatacyjnej, połączone w sposób umożliwiający równomierny przesuw w
szczelinach między prowadnicami.
Szczelność dylatacji zapewniona jest dzięki wkładkom uszczelniającym zamocowanym w szczelinach między
prowadnicami.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robot
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robot powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Wymagania ogólne
Na nowoprojektowanych obiektach inżynierskich należy stosować urządzenia dylatacyjne, dla których okres
trwałości jest nie krótszy niż 20 lat. Dla obiektów odbudowywanych, rozbudowywanych i przebudowywanych
powinien być określony skorygowany okres użytkowania, uwzględniający zakres wykorzystania elementów
starej konstrukcji oraz ich stan techniczny i wiek.
Należy stosować urządzenie dylatacyjne, dla którego Wykonawca przedstawi aprobatę techniczną wydaną przez
IBDiM. Urządzenia dylatacyjne powinny być wykonane i montowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [8].
Zgodnie z Rozporządzeniem zabezpieczenie przerw dylatacyjnych za pomocą urządzenia dylatacyjnego
powinno zapewnić:
- szczelność połączenia,
- równość nawierzchni,
- swobodę odkształcenia ustroju nośnego obiektu,
- zbliżone warunki ruchu dla kół pojazdów w obrębie nawierzchni i dylatacji,
- swobodę poziomych przemieszczeń zdylatowanych krawężników i odpowiednią osłonę szczelin w obrębie
chodników.
Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno być nieprzerwane na całej szerokości pomostu w obrębie jezdni,
pąsów awaryjnych, opasek, utwardzonych poboczy i chodników.
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Do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych o przesunięciach większych niż 25 mm należy stosować urządzenia
dylatacyjne zamocowane w konstrukcji obiektu mostowego. Urządzenia te powinny:
- przebiegać w sposób ciągły na całej szerokości pomostu,
- być zamocowane za pomocą śrub lub kotew we wnękach uformowanych w konstrukcji obiektu,
zapewniających przenoszenie sił od dynamicznych oddziaływań kół pojazdów,
- mieć odpowiednio ukształtowane krawężniki stanowiące integralną część urządzenia,
- charakteryzować się łatwością napraw wykonywanych z góry i wymagających zamknięcia jezdni tylko na
połowie szerokości.
2.2.3. Stosowane materiały
Przy montażu urządzeń dylatacyjnych modułowych w ustroju niosącym obiektu inżynierskiego można stosować
następujące materiały:
- urządzenie dylatacyjne,
- elementy kotwiące,
- materiały wypełniające wnękę dylatacyjną.
2.2.4. Urządzenie dylatacyjne i elementy kotwiące
Przedmiotem niniejszej SST są modułowe (jednomodułowe lub wielomodułowe) urządzenia dylatacyjne
szczelne mocowane w konstrukcji obiektu mostowego.
Urządzenia jednomodułowe powinny składać się z dwóch skrajnych stalowych beleczek (prowadnic)
zakotwionych na krawędziach konstrukcji mostowej utrzymujących jeden elastomerowy profil uszczelniający.
Elastomerowy profil powinien być szczelnie zamocowany we wnękach stalowych beleczek, tak aby woda
spływająca po nawierzchni nie mogła wpłynąć w głąb szczeliny dylatacyjnej.
Urządzenia wielomodułowe powinny być złożone z dwoch skrajnych beleczek jezdni zakotwionych na
krawędziach konstrukcji mostowej, kilku (co najmniej jednej) pośrednich beleczek jezdni oraz odpowiedniej
liczby (co najmniej dwoch) elastomerowych profili uszczelniających. Pośrednie beleczki powinny być
odpowiednio podparte (np. na belkach trawersowych lub innych elementach stalowych) i tworzyć mechanizm
geometrycznie zmienny, odkształcający się swobodnie pod wpływem przemieszczeń krawędzi przęsła
mostowego i zachowujący jednocześnie wymaganą sztywność pod wpływem obciążeń wywoływanych
przejazdem pojazdow mechanicznych.
Elementy uszczelniające powinny być odporne na działanie czynnikow chemicznych (oleje, smary), temperatury
i na starzenie.
Urządzenie dylatacyjne powinno być kotwione w konstrukcji obiektu za pomocą kotew w postaci pętli, śrub,
blach itp. stanowiących integralne części urządzenia.
W skład urządzenia dylatacyjnego powinny wchodzić również blachy zabezpieczające szczeliny dylatacyjne na
chodniku i w gzymsach.
Jeżeli tak wymaga ST lub dokumentacja projektowa, urządzenie dylatacyjne powinno być wyposażone w
elementy tłumiące hałas.
Wszystkie elementy dylatacji (stalowe beleczki, elementy podpierające, profile uszczelniające, elementy
kotwiące, blachy zabezpieczające i inne) powinny być przedmiotem aprobaty technicznej wydanej dla
urządzenia dylatacyjnego, która powinna określać wymagania materiałowe dla poszczególnych elementów
urządzenia.
Wielomodułowe urządzenia dylatacyjne powinny spełniać warunek odporności na powtarzalne obciążenie
dynamiczne wg procedury IBDiM Nr PB-TM-07/96 [9],
2.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
Elementy metalowe urządzenia dylatacyjnego, z wyjątkiem elementów zakotwień stykających się z betonem,
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe wystawione na działanie czynników
atmosferycznych powinny być wykonane z metali odpornych na korozję, np. stali nierdzewnej lub powinny być
zabezpieczone przed korozją przy pomocy zwykłych metod stosowanych przy zabezpieczaniu konstrukcji
mostów stalowych, np. przez metalizację ogniową cynkiem wykonaną zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO
1461:2000 [5] oraz pomalowanie farbami antykorozyjnymi. Elementy stalowe, na które należy nanieść powłokę
antykorozyjną powinny być oczyszczone do stopnia czystości S. A.2 Zi wg PN-ISO
8501-1:1996 [6]. Jeżeli ST lub dokumentacja projektowa nie podają inaczej, całkowita grubość powłoki
antykorozyjnej określona wg PN-EN ISO 2808:2000 [7] powinna wynosić od 170 (im do 320 ^m. Rodzaj
zastosowanej powłoki, liczba i grubość naniesionych warstw powinny być określone w aprobacie technicznej
urządzenia dylatacyjnego lub w projekcie technicznym urządzenia dostarczonym przez Wykonawcę. W takim
przypadku materiały, z których wykonana zostanie powłoka antykorozyjna powinny mieć aprobatę techniczną
IBDiM.
2.2.6. Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej
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Jeżeli projekt urządzenia dylatacyjnego nie podaje inaczej, beton stosowany do wypełnienia strefy zakotwienia
urządzenia dylatacyjnego powinien odpowiadać wymogom podanym w ST M-13.01.00 [2]. Klasa betonu
używanego do wypełnienia stref zakotwień urządzeń dylatacyjnych nie może być niższa niż klasa betonu płyty
pomostu.
Zbrojenie przerwy dylatacyjnej powinno być wykonane ze stali spełniającej wymagania ST M-12.01.00 [3],
Klasa stali powinna być zgodna z projektem urządzenia dylatacyjnego. Średnica, klasa stali, długości i rozstawy
prętów wychodzących z płyty ustroju niosącego w rejonie wnęki dylatacyjnej powinny być określone przez
producenta urządzenia dylatacyjnego w projekcie urządzenia, natomiast powinny być one montowane razem ze
zbrojeniem płyty i objęte odrębną specyfikacją dotyczącą robot zbrojeniowych.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[l], pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami producenta urządzenia dylatacyjnego i podlega akceptacji
Inżyniera.
Wykonawca przystępujący do montażu urządzenia dylatacyjnego powinien mieć do dyspozycji następujący
sprzęt:
- spawarki,
- piły do cięcia metalu,
- szlifierki ręczne,
- lekki żuraw samochodowy,
- sprężarkę powietrza z filtrem przeciwolejowym,
- sprzęt do wykonania mieszanki betonowej wg ST M-13.01.00 [2],
- sprzęt do transportu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 4.
4.2. Transport, przechowywanie i pakowanie materiałów
Urządzenia dylatacyjne powinny być przetransportowane na plac budowy przez producenta lub przez
Wykonawcę robot związanych z montażem. Urządzenia lub ich elementy powinny być pakowane w oryginalne
opakowania producenta.
Urządzenia dylatacyjne mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, jednak w sposób
zabezpieczający przed uszkodzeniem. Przenoszenie zblokowanej dylatacji w trakcie transportu i montażu
powinno odbywać się za pomocą odpowiedniej belki trawersowej o długości równej co najmniej długości
dylatacji.
Na każdym urządzeniu dylatacyjnym należy umieścić etykietę zawierającą następujące dane:
- nazwę i adres producenta,
- oznaczenie urządzenia dylatacyjnego,
- nazwę obiektu, na którym ma być zamontowane urządzenie dylatacyjne,
- informację, że wyrób uzyskał aprobatę techniczną IBDiM.
Oznaczenie typu urządzenia dylatacyjnego powinno zawierać:
- nazwę,
- typ i liczbę modułów, liczbę oznaczającą nominalne przemieszczenie urządzenia,
- numer aprobaty technicznej.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robot podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[l], pkt 5.
5.2. Projekt urządzenia dylatacyjnego i jego montażu
5.2.1. Zasady ogólne
Urządzenie dylatacyjne powinno być wykonane dla ściśle określonego obiektu mostowego. Zamontowanie
urządzenia
dylatacyjnego w innym obiekcie niż ten, dla którego zostało ono zaprojektowane oraz wprowadzenie do niego
zmian konstrukcyjnych i przerobek bez pisemnej zgody producenta jest niedopuszczalne.
Projekt urządzenia dylatacyjnego wykonuje jego producent w uzgodnieniu z projektantem obiektu mostowego,
na koszt Wykonawcy. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, projekt montażu urządzenia
dylatacyjnego wykonuje Wykonawca na własny koszt, w uzgodnieniu z producentem urządzenia dylatacyjnego.
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5.2.2. Projekt urządzenia dylatacyjnego
Projekt urządzenia dylatacyjnego powinien być wykonywany dla ściśle określonego obiektu mostowego. Projekt
urządzenia dylatacyjnego zostanie wykonany przez producenta na podstawie rysunków konstrukcyjnych obiektu
dostarczonych przez Wykonawcę i obejmujących:
- przekrój poprzeczny obiektu na jezdni i na chodnikach w strefie dylatacji,
- rzędne niwelety jezdni oraz charakterystycznych punktów na jezdni i na chodnikach w strefie dylatacji,
- dane o rozwiązaniach konstrukcyjnych krawędzi przęsła i przyczółka w strefie dylatacji,
- w pełni zwymiarowane przekroje przez jezdnię.
Projekt urządzenia dylatacyjnego ma obejmować całą szerokość obiektu mostowego: jezdnię i płyty
chodnikowe. Projekt urządzenia dylatacyjnego powinien zawierać:
- opis techniczny i technologiczny wykonania urządzenia dylatacyjnego,
- przekrój podłużny i przekroje poprzeczne urządzenia,
- rysunki szczegółowe elementów (takich jak profile dylatacyjne, trawersy, kotwy w strefie jezdni i chodników,
blachy osłonowe, blachy fartuchowe itp.),
- kształt w pianie wnęki dylatacyjnej oraz wymiary wnęki dylatacyjnej,
- klasę betonu we wnęce dylatacyjnej,
- plan rzędnych stabilizacji profili,
- rozmieszczenie, kształt i średnice, klasę stali prętów kotwiących, w tym prętów wyprowadzonych z ustroju
niosącego oraz szczegóły mocowania do ustroju niosącego,
- sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych urządzenia dylatacyjnego,
- szczegóły zakończenia izolacji przeciwwodnej płyty pomostu oraz nawierzchni asfaltowej przy urządzeniu
dylatacyjnym,
- sposób odwodnienia i uszczelnienia strefy dylatacyjnej,
- szczegóły urządzenia dylatacyjnego, dostosowanego do przekrojów jezdni i chodników.
5.2.3. Projekt montażu urządzenia dylatacyjnego
Projekt montażu urządzenia dylatacyjnego powinien określać:
- sposób mocowania urządzenia w płycie ustroju niosącego i ściance przyczółka,
- wymagania odnośnie montażu urządzenia dylatacyjnego zgodnie z instrukcją producenta,
- kolejność robot montażowych,
- sposób wykonania połączenia urządzenia dylatacyjnego z nawierzchnią - uszczelnienie styku.
5.3. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robot powinien być zgodny z dokumentacja projektową i ST. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robot obejmują:
roboty przygotowawcze, przygotowanie wnęki dylatacyjnej, montaż urządzenia dylatacyjnego, zabetonowanie
wnęki dylatacyjnej, roboty wykończeniowe.
5.4. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robot należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera:
- ustalić materiały niezbędne do wykonania robot,
- określić kolejność, sposób i termin wykonania robot.
5.5. Przygotowanie wnęki dylatacyjnej
Wnęki pozostawione w betonie w celu zakotwienia urządzenia dylatacyjnego powinny mieć kształt i wymiary
zgodne z projektem urządzenia dylatacyjnego.
Zbrojenie wyprowadzone z konstrukcji, a także dodatkowe zbrojenie zakotwień powinny być zgodne z
projektem urządzenia dylatacyjnego. Należy sprawdzić wystąpienie ewentualnej kolizji montowanego
urządzenia z istniejącym zbrojeniem.
Przygotowanie wnęk dylatacyjnych dla zamocowania urządzeń dylatacyjnych obejmuje następujące czynności:
- deskowanie wnęki na urządzenie dylatacyjne,
- ułożenie zbrojenia, w tym prętow kotwiących urządzenie dylatacyjne do płyty pomostu. Średnice prętów
kotwiących i ich rozstaw określi producent urządzenia dylatacyjnego w projekcie urządzenia dylatacyjnego,
- zabetonowanie końcowych odcinków płyty pomostu w rejonie dylatacji tak, aby uzyskać przerwę dylatacyjną o
szerokości określonej przez producenta urządzenia,
- oczyszczenie wnęki dylatacyjnej przed przystąpieniem do montażu urządzenia dylatacyjnego.
5.6. Montaż urządzenia dylatacyjnego
5.6.1. Zakres i warunki wykonania robót
Montaż urządzenia dylatacyjnego należy powierzyć firmie, która jest producentem urządzenia dylatacyjnego lub
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autoryzowanym przedstawicielem producenta. Wybór firmy montującej urządzenie dylatacyjne podlega
akceptacji Inżyniera.
Dokonywanie zmian w urządzeniu dylatacyjnym bez uzgodnienia z producentem jest niedopuszczalne.
Roboty związane z montażem obejmują:
- ułożenie w przerwie dylatacyjnej urządzenia dylatacyjnego,
- regulację ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego,
- regulację urządzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego szerokości rozwarcia do temperatury montażu,
- zabetonowanie stref zakotwień,
- zwolnienie blokad urządzenia dylatacyjnego,
- odwodnienie strefy urządzenia dylatacyjnego,
- ułożenie izolacji oraz wykonanie nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia dylatacyjnego,
- uszczelnienie styków.
Uwaga: Regulację urządzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego rozwarcia do temperatury montażu
należy wykonać w wytworni, przewidując wartość temperatury w harmonogramowym terminie robot. Jeśli
temperatura montażu jest inna niż przewidziana na podstawie harmonogramu, poziome ustawienie rozwartości
urządzenia należy dostosować do pomierzonej lub
prognozowanej krótkoterminowo temperatury montażu.
5.6.2. Sposób wykonania robót
Jeżeli projekt montażu urządzenia dylatacyjnego nie podaje inaczej, roboty montażowe należy wykonać jak
poniżej:
a) bezpośrednio przed montażem należy usunąć elementy zabezpieczające,
b)przy użyciu dźwigu urządzenie dylatacyjne należy umieścić nad wnęką dylatacyjną w celu kontroli
możliwości ułożenia dylatacji i wyeliminowania ryzyka kolizji kotew z istniejącym zbrojeniem obiektu. W
przypadku wystąpienia kolizji konieczne jest usunięcie przez Wykonawcę kolidującego zbrojenia, w
porozumieniu z projektantem,
c)gdy nie występują kolizje, należy umieścić urządzenie dylatacyjne we wnęce dylatacyjnej na odpowiedniej
liczbie
(wskazanej przez producenta urządzenia) podnośników hydraulicznych,
d)po ustawieniu dylatacji na podnośnikach należy przystąpić do jej regulacji geodezyjnej na wysokość, w planie
(na długość i szerokość) oraz względem osi szczeliny dylatacyjnej. Oś dylatacji musi pokrywać się z osią
szczeliny dylatacyjnej. Geodeta powinien skontrolować dokładność pionowego położenia urządzenia
dylatacyjnego w stosunku do projektowanej niwelety w oparciu o rzędne w punktach charakterystycznych
naniesione w dokumentacji projektowej (projekcie urządzenia dylatacyjnego). Ustawianie urządzenia
dylatacyjnego powinno zakończyć się spisaniem przez geodetę operatu geodezyjnego będącym potwierdzeniem
prawidłowości ustawienia urządzenia,
e)przed wbudowaniem urządzenia należy skontrolować dokładność poziomego ustawienia rozwartości dylatacji,
f) po dokładnym ustawieniu dylatacji w planie i w pionie należy przystąpić do jej zastabilizowania poprzez
przyspawanie jej kotew do istniejącego zbrojenia we wnęce dylatacyjnej. Jeżeli projekt urządzenia dylatacyjnego
nie podaje inaczej, należy przyspawać 80% kotew spoiną amitl = 4 mm do istniejącego zbrojenia. W przypadku,
gdy istniejące zbrojenie nie jest wykształcone w ilości zapewniającej przyspawanie odpowiedniej ilości kotew,
należy zastosować dodatkowe łączniki zbrojenia o średnicy i ze stali gatunku uzgodnionych z producentem
urządzenia,
g)po przyspawaniu kotew do istniejącego zbrojenia należy odciąć elementy służące do rozsunięcia/zsunięcia
urządzenia dylatacyjnego,
h)należy sporządzić protokół montażu urządzenia dylatacyjnego z zanotowaną temperaturą montażu urządzenia.
5.7. Zabetonowanie wnęki dylatacyjnej
Bezpośrednio przed zabetonowaniem zakotwień wnękę należy oczyścić za pomocą sprężonego powietrza z
pyłów, luźnych frakcji, wody na powierzchni betonu i innych zanieczyszczeń. Roboty betoniarskie należy
wykonać zgodnie z OST M-13.01.00
Blokady utrzymujące urządzenie dylatacyjne w czasie betonowania należy zwolnić bezpośrednio po
zabetonowaniu zakotwień, chyba że projekt montażu urządzenia dylatacyjnego przewiduje inaczej.
5.8. Uszczelnienie i odwodnienie strefy dylatacji
Po związaniu betonu we wnęce dylatacyjnej, w strefie przydylatacyjnej należy ułożyć izolację. Warunki
układania izolacji należy przyjąć zgodnie z ST M-15.02.03 [4]. Następnie należy wykonać nawierzchnię wg
odrębnej specyfikacji. Uszczelnienie i odwodnienie strefy przydylatacyjnej należy wykonać ściśle wg wymagań
producenta, zgodnie z projektem urządzenia dylatacyjnego.
5.9. Roboty wykończeniowe
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Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robot wykończeniowych
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robot do warunków budowy obiektu i roboty
porządkujące.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D-M-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Urządzenia dylatacyjne powinny być dostarczone przez producenta jako komplet gotowy do zamontowania.
Kontrola wykonania warsztatowego w wytworni spoczywa na producencie. Protokoły kontroli materiałów i
całego urządzenia oraz odbioru w wytworni powinny być dostarczone na budowę łącznie z urządzeniem
dylatacyjnym.
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien:
1) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, protokoły kontroli i odbioru w wytworni itp.),
potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,
m) ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robot, określone w
pkcie 2 lub przez Inżyniera, n) sprawdzić cechy zewnętrzne urządzenia dylatacyjnego (sprawdzenie wyglądu
zewnętrznego urządzenia należy przeprowadzić na podstawie oględzin przez ocenę uszkodzeń na powierzchni
poszczególnych elementów oraz kompletności urządzenia).
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Kontrola w czasie robot obejmuje:
- wykonanie wnęk dylatacyjnych w konstrukcji płyty pomostu. Należy sprawdzić kształt i wymiary wnęki, czy
powierzchnia wnęki jest należycie oczyszczona, rozstaw, średnice i oczyszczenie prętów kotwiących,
- sprawdzenie jakości wykonania urządzenia dylatacyjnego na podstawie projektu urządzenia, aprobaty
technicznej IBDiM i certyfikatu jakości producenta, należy zanotować temperaturę powietrza zmierzoną w
czasie wbudowywania urządzenia dylatacyjnego,
- wykonanie regulacji ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego - należy sprawdzić dokładność
pionowego ustawienia urządzenia dylatacyjnego w stosunku do projektowanej niwelety płyty. Pomiary
pionowego położenia urządzenia dylatacyjnego należy wykonać w co najmniej 6 punktach pomiarowych,
usytuowanych również w liniach krawężników na skrajnych beleczkach jezdni z obu stron urządzenia
dylatacyjnego. Błąd wysokościowego ustawienia urządzenia dylatacyjnego w żadnym punkcie nie może
przekroczyć wartości } 5 mm,
- wykonanie regulacji ustawienia szerokości urządzenia dylatacyjnego i dostosowanie jej do temperatury
montażu należy wykonać bezpośrednio przed zabetonowaniem zakotwień. Pomiary poziomego położenia
urządzenia dylatacyjnego należy wykonać w co najmniej 3 punktach pomiarowych, usytuowanych w osi jezdni i
linii krawężników. Maksymalna odległość osi, w których usytuowane są punkty pomiarowe nie powinna być
większa niż 6 m. Błąd poziomego ustawienia rozwartości ustawienia urządzenia dylatacyjnego w żadnym
punkcie nie powinien przekroczyć wartości ± 5 mm,
- jakość stali zbrojeniowej w strefach zakotwień, betonu i sposób wypełnienia strefy zakotwień wg pktow 2 i 5
niniejszej SST,
- zwolnienie blokad urządzenia dylatacyjnego (najpóźniej w 8 godzin po zabetonowaniu zakotwień, chyba że
producent podaje inaczej),
- wykonanie izolacji wg ST M-15.02.03 [4] oraz nawierzchni w sąsiedztwie dylatacji wg odrębnej specyfikacji,
- sprawdzenie odwodnienia i uszczelnienia w strefie urządzenia dylatacyjnego na zgodność z projektem
urządzenia dylatacyjnego,
- sprawdzenie szczelności strefy dylatacyjnej.
Badanie szczelności strefy dylatacyjnej należy przeprowadzić następująco:
a) w strefie dylatacyjnej umieścić szczelne i szczelnie przylegające do podłoża otwarte naczynie o wysokości
0,12 m i o szerokości większej niż szerokość dylatacji o 0,30 m po każdej stronie dylatacji,
b) naczynie wypełnić wodą do wysokości 0,10 m,
c) wodę utrzymać przez 24 h.
Za pozytywny wynik próby należy uznać nieobniżenie się poziomu wody w naczyniu. W przypadku wystąpienia
przecieków, należy wyjaśnić przyczyny nieszczelności, usunąć usterki i ponownie wykonać próbę.
Urządzenie dylatacyjne powinno spełniać warunek odporności na powtarzalne obciążenie dynamiczne wg
procedury badawczej IBDiM nr PB-TM-07 [9]
7. OBMIAR ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) zamontowanego urządzenia dylatacyjnego o danym przesuwie i danej
długości.
Obmiar nie powinien zawierać innych robot niż wykazanych w dokumentacji projektowej ujętych w
przedmiarze robot i w ślepym kosztorysie z wyjątkiem zaakceptowanych przez Inżyniera.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie mogą stanowić podstawy do roszczeń
o dodatkową zapłatę.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [I], pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie wnęki dylatacyjnej,
- ułożenie prętów kotwiących,
- wykonanie wypełnienia z betonu,
- ułożenie izolacji,
- wykonanie uszczelnienia i odwodnienia w rejonie dylatacji.
Odbiór tych robot powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne“ [1]
oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] , pkt 9.
Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę
jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena montażu 1 szt. urządzenia dylatacyjnego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie projektu urządzenia dylatacyjnego,
- wykonanie projektu montażu urządzenia dylatacyjnego,
- wykonanie wnęki dylatacyjnej w konstrukcji płyty pomostu,
- ułożenie zbrojenia we wnęce dylatacyjnej,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów urządzenia dylatacyjnego,
- montaż urządzenia dylatacyjnego,
- dostarczenie i montaż osłon bocznych szczeliny dylatacyjnej gzymsów,
- zabetonowanie stref zakotwień,
- ułożenie izolacji i nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie dylatacji,
- wyregulowanie rozstawu elementów przekrycia dylatacji w dostosowaniu do aktualnej temperatury,
- wykonanie odwodnienia i uszczelnienia strefy dylatacyjnej,
- wykonanie badań i pomiarów.
Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej, ST i niniejszej specyfikacji
technicznej.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robot określonych niniejszą SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.
11. PRZEPISY ZWIĄZANE
12.
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10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
2. M-13.01.00 Beton konstrukcyjny
3. M-12.01.00 Stal zbrojeniowa
4. M-15.02.03 Izolacja płyty pomostu obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
10.2. Normy
5. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania
6. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok
7. PN-EN ISO 2808:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki
10.3. Inne dokumenty
8. 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, poz. 735)
9. Procedura badawcza IBDiM Nr PB-TM-07/96 - Badanie odporności
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M.18.02.01. ZALEWKI BITUMICZNE W SZCZELINACH
DYLATACYJNYCH.
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
zalewek bitumicznych w szczelinach dylatacyjnych na budowanym moście wraz z dojazdami na rzece
Krutyń w msc. Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych,
polegających na wykonaniu:

zalewki bitumicznej 2x57cm na długości styku płyty przejściowej ze ścianką zapleczną,

zalewki bitumicznej na styku gzymsu z kapą chodnikową o wymiarach 2x3cm,

zalewki bitumicznej na styku krawężnika z kapą chodnikową o wymiarach 2x3cm.
1.4. Określenia podstawowe.
Masa zalewowa - elastyczna masa bazująca na substancjach bitumicznych - stanowi lepiszcze wypełnienia.
Środek gruntujący - substancja spełniająca rolę spoiwa materiału konstrukcji i nawierzchni z wypełnieniem.
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY.
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2.
2.2. Materiał do wykonania zalewki w szczeliny dylatacyjne.
Należy zastosować elastyczną zalewkę bitumiczną wykonana na gorąco. Materiał na zalewkę powinien posiadać
Aprobatę Techniczną IBDiM.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. Do wykonania
dylatacji należy użyć sprzęt uzgodniony z producentem dylatacji i z Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa, zostaną
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogólne transportu.
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. Do transportu należy użyć
dowolnych środków transportu uzgodnionych z producentem i Inspektorem Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
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Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. Roboty związane z
wykonaniem dylatacji należy wykonywać zgodnie z projektem przebudowy i instrukcjami producenta. Dylatacja
winna być dostosowana swoimi wymiarami do określonej w Dokumentacji Projektowej długości konstrukcji
podlegającej zmianom termicznym
5.2. Przygotowanie koryta do wykonania wypełnienia.
Koryto należy osuszyć przez przedmuchanie gorącym sprężonym powietrzem. Ściany koryta należy
posmarować cienką warstwą gruntującą.
5.3. Warunki atmosferyczne.
o

Wypełnienie bitumiczne dylatacji masą można wykonywać w temperaturach otoczenia powyżej 0 C w dni
o

bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wypełnień w temperaturze do -5 C, pod warunkiem starannego
wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymywania masy zalewowej w górnym dopuszczalnym zakresie temperatur.
5.4. Przygotowanie materiałów.
o

Masa zalewowa powinna być nagrzana do temperatury 170 - 190 C i wymieszana w celu uzyskania jednakowej
temperatury. Przed przystąpieniem do wykonywania wypełnienia masa w kotle powinna być wymieszana w
celu wyrównania temperatury. Temperaturę masy należy sprawdzić termometrem zewnętrznym w różnej
odległości od ścian kotła.
5.5. Wykonanie wypełnienia szczeliny zalewką bitumiczną.
Masę bitumiczną, rozgrzaną do temperatury określonej w pkt 5.4, należy natychmiast wlewać w szczeliny, żeby
nie dopuścić do nadmiernego jej wystygnięcia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych powinno być wykonane zgodnie z:
- rozwiązaniami materiałowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi przez producentów,
- wymaganiami dotyczącymi szczelin dylatacyjnych, maksymalnych, minimalnych i montażowych, geometrii
układu podanymi na rysunkach roboczych,
- wstępnymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru przekryć dylatacyjnych w nawierzchni,
wydanymi przez IBDiM - TW 01092/W-33,
- Aprobatą Techniczną, wydaną przez IBDiM dla danego typu dylatacji.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 7.
Jednostką obmiaru jest 1m zalewki bitumicznej o określonych w Dokumentacji Projektowej parametrach
jakościowych.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8.
Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Górna powierzchnia zalewki powinna
być równoległa do powierzchni chodnika i znajdować się ponad nią o 0-3 mm.

9. PŁATNOŚĆ.
Płatność 1m wykonania zalewki bitumicznej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową roboty związane z wykonaniem zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych
obejmuje wykonanie zalewek bitumicznych o wymiarach i długości określonej w przedmiarze. Podstawą
płatności jest przyjęcie przez Inspektora Nadzoru wykonanych robót, potwierdzone w protokole odbioru
ostatecznego.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów i wyrobów potrzebnych do wykonania robót,
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- wykonanie robót podstawowych i wszystkich towarzyszących, wynikających z warunków
realizacji rozwiązania konstrukcji w/g projektu i atestów producenta,
- niezbędne badania i pomiary,
- ubytki materiałowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-85/C-04132
PN-73/C-04021
PN-84/C-04134
PN-90/C-04004

Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów.
Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury mięknienia asfaltów metodą "Pierścienia i kuli".
Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów.
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczenie gęstości.
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M.19.01.01. KRAWĘŻNIK MOSTOWY TYPU A
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ustawienia
krawężnika kamiennego dla budowanego mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
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 specyfikacji dotyczą ustawienia krawężnika mostowego na ławie na
remontowanym obiekcie i obejmują:
a) ustawienie krawężnika kamiennego 20×18 cm na podlewce z kruszywa bazaltowego oraz
żywicy epoksydowej,
b) wykonanie uszczelnienia masą zalewową na styku między krawężnikiem i nawierzchnią z
betonu asfaltowego.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-M.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 Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót związanych z ustawieniem krawężnika mostowego według
zasad niniejszych ST są:
2.1. Krawężnik mostowy kamienny o wymiarach 18×20 cm (h=18cm)- wymagania jak w PN-B-11213: 1997
klasy I.
2.2. Kit poliuretanowy (lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru) i masy uszczelniające zgodnie z
instrukcjami producentów i Aprobatami Technicznymi. Użyta masa musi być częścią systemu nawierzchni
chodnika lub musi być zaakceptowana przez producenta nawierzchni.
2.3 Podlewka pod krawężnik - kruszywo bazaltowe 4÷6 mm oraz żywica epoksydowa dodatek w ilości około
2,5 % do kruszywa
2.4. Asfalt lany
2.5. Elastyczna taśma uszczelniająca topliwa pod wpływem ciepła nawierzchni bitumicznej.
2.6. Pręty  16 mm do kotwienia krawężników w kapie.
2.7. Klej epoksydowy lub zaprawa epoksydowa do osadzenia prętów  16 mm w krawężnikach.
2.8. Bitumiczny materiał trwale elastyczny do wypełnienia szczeliny między krawężnikiem, a nawierzchnią
bitumiczną – lepiszcze asfaltowe z asfaltu modyfikowanego kauczukiem z wypełniaczami. Lepiszcze musi być
stosowane wraz z należącym do jednego systemu środkiem gruntującym.
Wymagania dla lepiszcza
- temperatura pięknienia wg metody PiK (jednostka - °C)
≥80 wg PN-EN 1427:2001
- penetracja w temperaturze 25°C, igła (jednostka 0,1mm)
≤70 wg PN-EN 1426:2001
- spływność w temperaturze 60°C, (jednostka mm)
≤5 wg PN-B-24005:1997
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- Nawrót sprężysty w temp. 25°C, (jednostka %)
≥80 wg TWT-PAD-97
Poliasfalty Drogowe, IBDiM, Zeszyt Nr 54
- Temperatura łamliwości wg Fraassa (jednostka °C)
≤-15 wg PN-89/C-04130
Użyte materiały muszą być zgodne z Polskimi Normami lub posiadać Aprobaty techniczne oraz atest
producenta.

3. SPRZĘT
Roboty związane z ustawieniem krawężnika wykonywane będą ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich.
Wiercenie otworów w krawężnikach wykonać wiertarkami udarowymi.

4. TRANSPORT
Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej, na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka
transportowego. Powierzchnie obrobione zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Kruszywo przewozić samochodami
samowyładowczymi, natomiast żywice epoksydowe przewozić dowolnymi środkami transportu wyposażonymi
w zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Wykonanie ławy pod krawężnik i ustawienie krawężnika obejmuje:
a) geodezyjne usytuowanie linii (poziome i wysokościowe) krawężnika na obiekcie mostowym,
b) ustawienie i przytwierdzenie oporników ławy (np. z listew lub desek),
c) wypełnienie na obiekcie przestrzeni między opornikami mieszanką mineralno-syntetyczną; przestrzeń
powinna być wypełniona z niewielkim nadmiarem na nieznaczne dogęszczenie mieszanki w czasie jej
uderzenia podstawą elementu krawężnikowego - należy zwrócić uwagę żeby wykonana ława była
przepuszczalna dla wody,
d) ustawienie i regulacja krawężnika,
e) demontaż oporników i wykończenie skosów ławy utrzymujących krawężnik,
f) zabezpieczenie krawężnika przed jego naruszeniem lub uszkodzeniem.
Kolejne krawężniki powinny "licować" się ze sobą tzn. nie mogą występować pomiędzy nimi uskoki.
Rozstaw drenów pod krawężnikiem zgodnie z Dokumentacją Projektową.
5.2.2. Przygotowanie krawężników kamiennych
Przed ustawieniem w krawężnikach należy nawiercić otwory (2 szt./1 m) i osadzić w nich na zaprawę
epoksydową pręty stalowe  16 mm.
5.2.3. Przygotowanie mieszanki mineralno-epoksydowej
Mieszanie żywicy z utwardzaczem oraz otaczanie grysów i ich wbudowywanie, należy wykonywać w sposób
zorganizowany, bez przerw, ponieważ czas zużycia żywicy jest ograniczony w zależności od temperatury
otoczenia. Przy mieszaniu żywicy epoksydowej z utwardzaczem przestrzegać instrukcji Producenta. Skład
mieszanki dobrać w taki sposób, aby nastąpiło otoczenie ziaren kruszywa bez wypełnienia pustek między nimi
tzn. żeby zapewnić jej przepuszczalność dla wody spływającej z izolacji spod chodnika.
5.2.4. Wypełnienie szczelin pomiędzy krawężnikami
Szczeliny między krawężnikami powinny być wypełnione kitem poliuretanowym (lub inną masą plastyczną
zaakceptowaną przez Kierownika Projektu (Inspektora Nadzoru)), a ponadto z tyłu uszczelnione np. taśmą
samoprzylepną.
5.2.5. Wypełnienie szczelin na styku krawężników i nawierzchni oraz z kapami.
Między krawężnikiem, z nawierzchnią należy pozostawić szczelinę o szerokości 3cm. Szczelinę należy wypełnić
na całą jaj wysokość bitumicznym materiałem trwale elastycznym. Szczelinę między krawężnikiem, a wpustem
wypełnić bitumicznym materiałem trwale elastycznym.
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Szczelinę pomiędzy krawężnikiem i kapą betonową wypełnić elastyczną masą uszczelniającą.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
6.1. Kontroli jakości robót podlegają użyte materiały - wymagania jak w punkcie 2 niniejszej ST.
6.2. Zakres kontroli jakości
Kontrola jakości robót obejmuje zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i ustaleniami ST.
Dopuszczalne tolerancje w ustawieniu krawężnika podano w punkcie 5.2.1.
6.3. Kontroli podlegają:

podlewka pod krawężniki,

równość powierzchni górnej i lica po ustawieniu,

styki pomiędzy sąsiednimi odcinkami krawężników,

wykonanie uszczelnienia za i przed krawężnikiem.
6.4.









Dopuszczalne tolerancje
rzędna góry ławy pod krawężnik - ± 1,0 cm;
szerokość ławy pod krawężnik - ± 2,0 cm
dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej wynosi  1 cm na
każde 100 m ustawionego krawężnika;
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej wynosi
 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na
każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej - ± 0,5 cm;
rzędna góry krawężnika - ± 0,5 cm;

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m ustawionego krawężnika mostowego.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Cena wykonania robót obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze

transport materiałów niezbędnych do wykonania robót,

przygotowanie krawężników – nawiercenie od strony "wewnętrznej" otworów dla osadzenia
prętów, docięcie krawężników,

osadzenie na klej epoksydowy w krawężnikach od strony "wewnętrznej" prętów,

wyznaczenie linii prowadzącej,

przygotowanie materiału na ławę - mieszanki z grysu 4÷6 mm z żywicą epoksydową,

wykonanie ławy pod krawężnik,

ustawienie krawężnika kamiennego wraz z jego regulacją,

uszczelnienie styków między krawężnikami masą plastyczną (kitem poliuretanowym),

uszczelnienie od tyłu styków krawężników taśmą,

pielęgnacja podłoża,

ochrona świeżo ustawionego krawężnika przed uszkodzeniem, ubytkami i opadami,
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uszczelnienie styku krawężnika kamiennego z kapą betonową kitem poliuretanowym wg
Dokumentacji Technicznej,
wykonanie odpowiedniej szczeliny i wykonanie uszczelnienia bitumicznym materiałem trwale
elastycznym między krawężnikiem, a nawierzchnią bitumiczną,
przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Kit asfaltowy uszczelniający.
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Krawężniki uliczne mostowe i drogowe.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
naturalny.
PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-24005:1997
Asfaltowa masa zalewowa
PN-EN 12591: 2004
Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych.
Zasady wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych na obiektach mostowych. IBDiM Zakład Technologii
Nawierzchni.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
Instrukcje Producenta użytych materiałów oraz odpowiednie Aprobaty techniczne
PN-B-30175
PN-B-11213:1997
PN-B-11113:1996
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M.19.01.05. BARIEROPORĘCZ MOSTOWA WZMOCNIONA.
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu
barieroporęczy mostowej bezprzekładkowej wzmocnionej typu II w związku z budową mostu wraz z
dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem barieroporęczy
mostowych bezprzekładkowych stalowych wzmocnionych typu II z rozstawem słupków co 1,33m.
1.4. Określenia podstawowe.
Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY.
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
2.2. Materiały do wykonania barieroporęczy ochronnej.
Materiałami do wykonania barieroporęczy są:
- prowadnica typu B ( profilowana taśma stalowa o czynnej długości 4000 mm ),
- wsporniki,
- elementy połączeniowe,
- pas profilowy o czynnej długości 4000 mm,
- słupki z dwuteownika 140 mm,
- kotwy rozporowe  20 mm, szt. 4,
2.2.1. Prowadnica.
Profilowana ocynkowana taśma stalowa na prowadnice powinna odpowiadać normie PN-78/H-93461/15.
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów prowadnic:
- dla długości całkowitej +- 5 mm,
- dla długości czynnej
+- 2 mm,
- dla szerokości
+- 4 mm,
- dla głębokości tłoczeń
+- 3 mm.
2.2.2. Elementy montażowe i połączeniowe.
Elementy montażowe taśmy - wsporniki oraz elementy połączeniowe - śruby, nakrętki i podkładki ocynkowane.
2.2.3. Słupki.
Słupki wykonane są z I 140 mm ze stali 18G2 wg PN-88/H-84020 i są ocynkowane.
2.2.4. Pozostałe elementy.
Wszystkie pozostałe elementy wykonane są ze stali St3SX wg PN-88/H-84020 i są ocynkowane z wyjątkiem
kotew, które nie muszą być ocynkowane.
Do spawania należy używać elektrod gatunku ER146 (E432R11) wg PN-88/M-69433.
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3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Montaż barieroporęczy wykonuje się
ręcznie.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogólne transportu.
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
4.2. Transport elementów bariery.
Transport elementów barieroporęczy stalowej może się odbywać dowolnymi środkami transportu. Elementy te
nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Pasy profilowe należy przewozić na paletach w wiązkach
lub opakowaniach specjalnych. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach
handlowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Kierunki montażu prowadnicy z profilowanej taśmy stalowej w zależności od kierunku ruchu podano w
"Katalogu drogowych barier ochronnych", karta nr 04.01.
5.2. Sposób kotwienia do konstrukcji.
Kotwy, do których mocowane są słupki barieroporęczy osadzone będą we wspornikach mostu Na śruby kotew
nakładamy słupki barieroporęczy i przykręcamy do podłoża, a następnie kolejno mocujemy całą barieroporęcz.
Sposób łączenia segmentów prowadnicy barieroporęczy należy wykonać w ten sposób, aby nieprzetłoczony
koniec prowadnicy zwrócony był w kierunku ruchu pojazdów.
5.3. Zabezpieczenie przed korozją.
Elementy barieroporęczy są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ogniowe cynkowanie w wytwórni, przez co
nie jest wymagane zabezpieczenie barieroporęczy na placu budowy. Należy jedynie zwrócić uwagę na to aby nie
uszkodzić powłoki cynkowej podczas montażu barieroporęczy. Ubytki powłoki cynkowej należy naprawić przez
cynkowanie elektrolityczne lub natryskowe względnie sposobem zapewniającym nie mniejszą trwałość
antykorozyjną. Wszystkie łączniki używane do montażu muszą być nierdzewne lub cynkowane.
Po zmontowaniu barieroporęczy i wykonaniu nawierzchni wokół kotew należy podstawy słupków i śruby z
nakrętkami pokryć powłoką antykorozyjną w celu ochrony przed korozją śrub i nakrętek.
Grubość powłoki cynkowej nie powinna być mniejsza niż 75 mikronów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Odbiorowi podlegają: zamocowanie i ustawienie kotew do mocowania słupków barieroporęczy, ustawienie
słupków barieroporęczy wraz montażem wszystkich pozostałych elementów oraz odbiór wszystkich elementów
barieroporęczy wraz z odbiorem powłoki cynkowej zabezpieczenia antykorozyjnego.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiaru robót jest 1 metr zamontowanej barieroporęczy mostowej.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Na podstawie wyników odbiorów wg pkt. 6 należy sporządzić protokół odbioru ostatecznego.
Jeśli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie barieroporęczy należy uznać za zgodne SST.
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Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z SST i zgłosić je
do ponownego odbioru.

9. PŁATNOŚĆ.
Płatność za 1m zmontowanej barieroporęczy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonania
robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie
niezbędnych czynników produkcji, zakup i dostarczenie na obiekt, wykonanie i montaż barieroporęczy,
uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego, dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne śrub i nakrętek oraz
oczyszczenie tereny budowy po zakończeniu roboty.
Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. PN-88/H-84020. Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki.
2. PN-88/M-69433. Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskowęglowych i stali o podwyższonej
wytrzymałości.
3. PN-81/H-84023. Stal określonego zastosowania. Gatunki.
4. BN-89/1076-02. Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania.
5. "Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych" wydane przez GDDP, Warszawa, maj 1994 r.
6. "Katalog drogowych barier ochronnych" - opracowanie "Transprojektu" Warszawa, styczeń 1993 r.
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M.20.01.05. UMOCNIENIE STOŻKÓW PRZYCZÓŁKÓW
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia stożków nasypu i skarp
przy budowanym moście wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem umocnienia
stożków nasypu i skarp narzutu kamiennego na chudym betonie B-10 piaskowej o grubości warstwy 16-20 cm
przy przyczółkach mostu.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Beton powinien być wyprodukowany zgodnie z normą PN-88/B-06250 - „Beton zwykły”.

2. MATERIAŁY.
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2.
2.2. Materiały stosowane do umocnienia.
- kamień polny o granulacji 16-20cm,
- beton wyrównawczy B-10
- zaprawa cementowo - piaskowa 1 : 2 ciekła,
- piasek wg BN-87/6774-04,
- woda spełniającą wymagania PN-88/B-32250.

3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 3.
Do zagęszczenia podłoża i podsypki piaskowej należy użyć lekkich spalinowych zagęszczarek. Pozostałe roboty
wykonane będą ręcznie.

4. TRANSPORT.
Warunki ogólne transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4.
Materiał może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.
Przewożone elementy betonowe powinny być w czasie transportu ułożone na płask i zabezpieczone przed
przesuwaniem się.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Warunki ogólne wykonania robót.
Warunki ogólne wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża pod umocnienie.
Podłoże pod wykonanie podsypki powinno być wyrównane i wyprofilowane do właściwej rzędnej oraz
zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia Is nie powinien być mniejszy niż 0,97.
5.3. Wykonanie podsypki.
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Na uprzednio przygotowanym podłożu należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową 1:4 grubości 10cm.
Górna powierzchnia podsypki powinna być wyprofilowana do wymaganego pochylenia skarp stożków zgodnie z
Dokumentacją projektową. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego
niż 0,97.
5.4. Wykonanie umocnienia powierzchni stożków.
Umocnienie elementami betonowymi należy rozpocząć od dołu opierając pierwsze elementy na fundamencie
betonowym. Elementy po ułożeniu należy dobić tarankiem najlepiej drewnianym o wadze 10 - 12kg. Spoiny
pomiędzy elementami powinny być wypełnione ciekłą zaprawą cementowo - piaskową 1: 2.
Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego oczyszczenia nawierzchni z
wszelkich zanieczyszczeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości.
Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6.
6.2. Prowadzenie kontroli jakości.
Należy wykonać następujące badania i sprawdzenia:
- prawidłowość zagęszczenia podłoża Is >- 0,97,
- zgodność pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej,
- grubość wykonanej podsypki piaskowej,
- zagęszczenie podsypki piaskowej Is >- 0,97
- równość powierzchni umocnienia,
- dokładność ubicia nawierzchni,
- prawidłowość wypełnienia spoin zaprawa cementowo - piaskową,
- oczyszczenie nawierzchni,
- zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m2 wykonanego umocnienia skarp z elementów betonowych.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami.

9. PŁATNOŚĆ.
Płatność za jednostkę wykonanej i odebranej roboty.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania umocnienia,
- wyrównanie i dogęszczenie podłoża,
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,
- wykonanie umocnienia stożków z kamienia polnego,
- spoinowanie umocnienia,
- oczyszczenie miejsca pracy,
- kontrolę jakości robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. PN-86/B-02480
2. PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
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M.20.01.10. SCHODY SKARPOWE PREFABRYKOWANE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
prefabrykowanych schodów skarpowych w związku z budową mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w
msc. Wojnowo.
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 specyfikacji dotyczą układania prefabrykatów stopni betonowych schodów na
skarpie nasypu przy obiektach mostowych i obejmują:

przygotowanie podłoża i wykonanie ławy żwirowej lub cementowo-piaskowej pod stopnie,

ułożenie schodów z prefabrykatów,

wykonanie drobnych elementów lub podbetonu B10 pod elementy schodów,

wykonanie dolnego elementu stopni na mokro z betonu B30,

montaż poręczy z rur na schodach.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-M.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 Inspektora Nadzoru (Kierownika Projektu).
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu schodów skarpowych według zasad niniejszych ST są:
2.1. Prefabrykaty żelbetowe stopni z betonu klasy B30 o wodoszczelności W8 i mrozoodporności F 150 –
wymagania jak w ST D.08.01.01 dla krawężników
2.2. Prefabrykowane obrzeża z betonu klasy B30 o wodoszczelności W8 i mrozoodporności F 150
wymagania jak w ST D.08.01.01 dla krawężników
2.3. Cement - wymagania jak w PN-EN 197-1:2002.
2.4. Piasek - wymagania jak w PN-B-11113:1996.
2.5. Żwir na podbudowę - wymagania jak w PN-B-11111:1996.
2.6. Poręcz z rur stalowych.
Poręcz zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o grubości min. 85 m.
2.7. Beton klasy B30 na zakończenie - wymagania jak w ST M.13.01.00.
2.8. Beton klasy B10 na podbudowę - wymagania jak w ST M.13.02.02.

3. SPRZĘT
Roboty będą wykonane ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich.

4. TRANSPORT
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Prefabrykaty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej, na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka
transportowego obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Powierzchnie
zewnętrzne ochronić przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robot
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża - należy wyrównać skarpę nasypu do wymaganych rzędnych z uwzględnieniem
poprawki na ewentualne osiadanie podłoża. Na tak przygotowanym podłożu wykonać ławę żwirową (lub z
podsypki cementowo-piaskowej) o grubości minimum 10 cm.
5.2.2. Układanie prefabrykatów stopni.
Schody skarpowe na nasypach przy konstrukcjach obiektów wykonane są z elementów prefabrykowanych stopni betonowych.
Stopnie ułożyć na gruncie przepuszczalnym na ławie. Wzdłuż schodów zamontować obrzeża betonowe.
Dolny stopień należy wykonać na mokro z betonu B30.
5.2.3. Montaż poręczy.
Wzdłuż schodów skarpowych zamontować poręcz z rur stalowych. Słupki poręczy osadzić w szklankach
przygotowanych w prefabrykatach stopni lub w betonowym fundamencie. Poręcz należy przed montażem
zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z punktem 2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"
6.1. Sprawdzeniu podlegają poszczególne fazy wykonawstwa:

prefabrykaty i roboty betonowe kontrola jak w ST M.13.01.00.

przygotowanie podłoża zgodnie z PN-B-06050:1998,

wykonanie ławy żwirowej lub cementowo-piaskowej,

układanie prefabrykatów na ławie.

wykonanie zakończenia z betonu klasy B30 (dolny stopień),
6.2. Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż:

2 % - dla wskaźnika zagęszczenia podłoża – wymagane minimum 0,97

2 cm - dla rzędnych podłoża,

1 cm - dla rzędnych schodów,

2 cm - dla położenia schodów w planie,

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1m wykonanych schodów skarpowych z poręczą.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"
Cena wykonania robót obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

transport materiałów niezbędnych do wykonania robót,

przygotowanie podłoża,

wykonanie ławy żwirowej lub cementowo-piaskowej grubości minimum 10 cm,

układanie prefabrykatów stopni na ławie,

układanie prefabrykowanych obrzeży na ławie cementowo-piaskowej,

wykonanie dolnego stopnia na mokro z betonu klasy B30,

montaż poręczy z rur (zabezpieczonej antykorozyjnie – ocynk ogniowy o grubości min 85 m),

uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i
badania.
PN-EN 206-1:2003
Beton. Część 1: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność.
PN-B-06050:1998
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-88/B-06250
Beton zwykły.
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-111113: 1996
Kruszywa mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych - piasek naturalny.
PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 197-1:2002
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku
PN-EN 197-2:2002
Cement. Ocena zgodności
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
PN-S-10040:1999
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M 20.01.11. UMOCNIENIE KORYTA RZEKI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
umocnieniem skarp nasypów i koryta rzeki materacami gabionowymi na warstwie geowłókniny separacyjnej w
związku z budową mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności związane z zabezpieczeniem podpór mostu przed
podmyciem przez:
- umocnienie koryta rzeki i skarp nasypu materacami siatkowo – kamiennymi (gabionami) grubości 20cm na
warstwie geowłókniny separacyjnej przymocowanej drutem do koszy gabionowych ,
- zabezpieczenie materacy kołkami faszynowymi średnicy 7-9cm i długości 1,0m
1.4. Określenia podstawowe
kołki faszynowe - pale z wikliny gr. 7 – 9cm
kamień łamany ciężki – kamień o ciężarze objętościowym ≥ 20 KN/m³ i średnicy 0,10 do 0,3m
Pozostałe określenia stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującym prawem budowlanym,
właściwymi normami oraz określeniami podanymi w cytowanym piśmiennictwie technicznym.
1.4.1. Materac siatkowo - kamienny – kosze z siatki drucianej wypełnione materiałem kamiennym, układana na
dnie rzeki w celu zabezpieczenia dna przed rozmyciem

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.2.
2.2. Dobór materiałów
2.2.1. Kamień łamany
Do wykonania narzutu kamiennego należy stosować kamień spełniający wymagania PN-84/B-01080 [1] oraz
BN-70/6716-02 [2].
Materiał kamienny powinien pochodzić ze skał twardych, nie zwietrzałych. Zaleca się stosowanie brył z granitu,
sjenitu, porfiru i piaskowca kwarcytowego. Nie można stosować piaskowców o lepiszczu ilastym i porowatych
wapieni. Bryły kamienne powinny mieć kształt zbliżony do sześcianu i średnicę 1030 cm. Należy unikać
stosowania cienkich kamieni płytowych.
2.2.4. Kosze siatkowe
Należy stosować kosze wykonane z podwójnie skręconej siatki stalowej ocynkowanej bądź ocynkowanej i
dodatkowo pokrytej powłoką PCW. Oczko siatki powinno mieć wymiary 40  80 mm. Kosze powinny mieć
grubość 2050 cm, szerokość około 2 m oraz długość 36 m.
Trwałość kosza (drutu stalowego) powinna wynosić co najmniej 50 lat.
2.2.5. Kamień do wypełniania koszy siatkowych
Do wypełnienia koszy należy stosować otoczaki lub kamień łamany o średnicy 520 cm. Średnica kamieni
wypełniających powinna być większa od minimalnych wymiarów oczka siatki.
2.2.6. Kołki drewniane średnicy 70-90mm i długości 100cm
2.2.7. Geowłóknina separacyjna.
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Geowłóknina polipropylenowa, o masie powierzchniowej min. 400 g/m2. Geowłóknina powinna mieć
Aprobatę Techniczna IBDiM. Geowłókninę wybiera Wykonawca i przedstawia do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru. Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez rozdarć, dziur i przerw
ciągłości z dobrą przyczepnością do gruntu.
2.3. Przechowywanie materiałów
2.3.1. Materiał kamienny
Materiał kamienny należy składować w sposób zabezpieczający przed rozsegregowaniem i zanieczyszczeniem
gruntem.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.3.
3.2. Wykaz sprzętu do wykonania robót
Do wykonania robót potrzebne są:
- holownik,
- barka,
- krypa,
- kotwiarka,
- łódź ciężarowa,
- koparka jednonaczyniowa 0,6 m3,
- ciągnik kołowy z przyczepą skrzyniową i przyczepą samowyładowczą.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4.
4.2. Inne wymagania dotyczące transportu
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami. Materiały powinny być w czasie transportu
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz przed mechanicznym
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.5.
5.2. Przygotowanie robót
Przed rozpoczęciem robót należy zinwentaryzować dno rzeki wokół zabezpieczanej podpory. Za pomocą
sondowań należy ocenić głębokość i szerokość rozmycia dna, co pozwoli na dobór odpowiedniej metody jego
zabezpieczenia. Decyzję o wyborze sposobu zabezpieczenia dna podejmuje Inspektor Nadzoru.
Wykonawca powinien wykonać i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt technologii wykonania
robót. Projekt należy również uzgodnić we właściwym organie administracji wodnej.
5.3. Opis wykonania robót
5.3.1. Oczyszczenie dna rzeki
W pierwszej kolejności należy dno rzeki wokół zabezpieczanej podpory oczyścić z zalegających pni drzew,
gałęzi i innych materiałów naniesionych przez wodę i utrudniających swobodny jej przepływ. Materiały te
należy usunąć za pomocą dźwigu lub wciągarki, ustawionych na brzegu lub zainstalowanych na jednostce
pływającej.
W przypadku zastosowania do umocnienia dna materacy faszynowych bądź koszy siatkowo-kamiennych, należy
dno wyrównać tak, aby nie było w nim lokalnych zagłębień i nierówności o głębokości większej niż 50 cm.
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5.3.2. Wykonanie materacy siatkowo – kamiennych
Przed ułożeniem materacy gabionowych należy na równym podłoży rozłożyć geowłókninę separacyjną.
Następnie na rozłożonej geowłókninie należy układać kosze siatkowe i zastabilizować ich położenie za pomocą
kołków drewnianych lub stalowych wbitych w podłoże w narożach kosza. Geowłókninę należy mocować do
koszy gabionowych za pomocą drutu. Wnętrze koszy należy wypełnić materiałem kamiennym wg pkt. 2.2.5. Po
wypełnieniu kosz należy przykryć wiekiem, a wieko spięć drutem ze ścianami bocznymi.
Tak przygotowane materace należy przenieść za pomocą dźwigu nad miejsce wbudowania i zatopić. W celu
zabezpieczenia materaca przed uszkodzeniem podczas transportu, należy do podnoszenia gotowych materacy
używać odpowiednich zawiesi. Rozstaw podwieszeń na obwodzie materaca nie powinien przekraczać 1,5 m.
Materac gabionowy po ułożeniu należy w odległości około 1,0m od końca materacu zabezpieczyć wbijanymi
kołkami faszynowymi średnicy 100mm i długości 1,0m.
5.4. Warunki wykonania robót
Prace należy wykonywać przy niskim poziomie wody. Jeżeli w miejscu prowadzenia robót głębokość wody
przekracza 1,5 m to prace należy wykonywać z wykorzystaniem płetwonurka oraz pod nadzorem uprawnionego
ratownika.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6.
6.2. Kontrola materiałów
Materiały należy poddać kontroli wizualnej. Dla geowłókniny oraz koszy siatkowych Wykonawca powinien
przedstawić deklarację zgodności materiałów z wymaganiami wg pkt. 2. Należy również sprawdzić stan
geowłókniny i koszy pod względem uszkodzeń mechanicznych. Elementy wadliwe lub uszkodzone powinny
zostać wyeliminowane z użycia.
6.3. Kontrola wykonanych robót
Kontrola wykonania robót polega na wizualnej ocenie kompletności i jakości wykonania, zgodnie z warunkami
podanymi w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest:
- 1 m2 dla wykonanego umocnienienia dna rzeki i skrap nasypów materacem gabionowym,
- 1 m dla zabezpieczenia materacy kołkami faszynowymi.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.8.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z niniejszą specyfikacja oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
robót poprawkowych na własny koszt i w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa uwzględnia:
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- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji (sprzęt, materiały),
- opracowanie projektu technologii wykonania robót,
- prace inwentaryzacyjne i pomiarowe,
- oczyszczenie i ewentualne wyrównanie dna rzeki,
- wykonanie umocnienia metodą wskazaną przez Inspektora Nadzoru,
- zabezpieczenie robót przez uprawnionego ratownika,
- oczyszczenie terenu robót i usunięcie odpadów poza pas drogowy.
Płatność za jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z obmiarem po odbiorze robót.

10. PIŚMIENNICTWO I PRZEPISY ZWIĄZANE
Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według własności
fizyko-mechanicznych
[2] BN-70/6716-02
Materiały kamienne. Kamień łamany
[3] BN-69/8952-30
Faszyna wiklinowa
[4] BN-69/8952-27
Kiszki faszynowe
[5] Bartoszewski J.
Utrzymanie mostów i przepustów. WKŁ, Warszawa 1966
[6] Wołoszyn J.
Regulacje rzek i potoków. PWN, Warszawa, 1974
[7] Vademecum bieżącego utrzymania i odnowy drogowych obiektów mostowych.
Rozdział 2.8. Naprawa zabezpieczeń podpór przed podmyciem. GDDP, Warszawa 1998
[8] Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków, cz. 1. Rzeki i potoki górskie.
Hydroprojekt, Warszawa, 1979
[9] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43
[1] PN-84/B-01080
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M.20.01.13. POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE BETONU
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
powierzchniowych zabezpieczeń antykorozyjnych elementów betonowych w związku z budową mostu wraz z
dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
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 specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym betonu na przebudowywanym moście i obejmują:

powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne materiałem powłokowym cienkowarstwowym o
minimalnej zdolności pokrywania zarysowań odsłoniętych powierzchni betonowych podpór oraz
powierzchni betonowych ustroju nośnego.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-M.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 Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Materiały powłokowe - ochronne.
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego betonu będzie
preparat (materiał powłokowy ochronny) spełniający wymagania podane w Dokumentacji Projektowej i projektu
zabezpieczenia antykorozyjnego wykonanego przez Wykonawcę.
Na powierzchniach betonowych wymienionych w pkt 1.3. stosować zabezpieczenie powłoką malarską z
minimalną zdolnością pokrywania zarysowań.
Inspektor Nadzoru ma prawo wyboru materiału do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego betonu.
Ostateczna decyzja dotycząca rodzaju materiału należy do Inspektora Nadzoru.
Użyte materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną.
Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności (atest) potwierdzające
cechy materiałów.
Podstawowe wymagania dla powłoki malarskiej

redukcja nasiąkliwości powierzchniowej betonu (nasiąkliwość  2%)

przepuszczalność na zewnątrz dla pary wodnej – nie hamuje dyfuzji pary wodnej,

zabezpiecza przed wnikaniem (dyfuzją) dwutlenku węgla w głąb betonu (opór dyfuzji dla CO2 
50 m równoważnej warstwy powietrza),

zwiększa odporność na działanie soli i mrozu,

nietoksyczność i nieszkodliwość dla środowiska naturalnego,
2.1.1. Materiały typu malarskiego – sztywne nieprzenoszące zarysowań
Należy zastosować powłokę malarską (np. epoksydową), jedno lub wielowarstwową. Dla powłok
wielowarstwowych pierwsza warstwa pełni rolę warstwy gruntującej:
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Wymagania dla powłoki malarskiej nieprzenoszącej zarysowań:
Właściwości
Jednostka
Wymagania

L.p.
1
2
3

4

5

6

SST

Wytrzymałość na odrywanie
(przyczepność powłoki do podłoża)
Nasiąkliwość
Grubość warstwy powietrza, której opór
dyfuzyjny jest równoważny oporowi
dyfuzyjnemu powłoki dla pary wodnej
Grubość warstwy powietrza, której opór
dyfuzyjny jest równoważny oporowi
dyfuzyjnemu powłoki dla dwutlenku
węgla
Stan powłoki po 150 cyklach
zamarzania i odmrażania w wodzie i
soli
Wytrzymałość na odrywanie po badaniu
mrozoodporności

MPa

Badania wg

%

Rśr = 0,8
Rmin = 0,5
 2%

PN-B-01814:1992

m

SDH2O  4

m

SDCO2  50

Procedura ITB
LO-6

-

powłoka bez zmian

Procedura IBDiM
PO-2

MPa

Rśr = 0,6

PN-B-01814:1992

Procedura IBDiM
PO-4
Procedura ITB
LO-2

2.1.2. Materiały typu malarskiego – elastyczne przenoszące zarysowania do 0,3 mm
Należy zastosować powłokę malarską (np. akrylową), jedno lub wielowarstwową. Dla powłok
wielowarstwowych pierwsza warstwa pełni rolę warstwy gruntującej:

L.p.
1
2
3

4

5

6
7
8

9

Wymagania dla elastycznej powłoki malarskiej przenoszącej zarysowania:
Właściwości
Jednostka
Wymagania
Badania wg
Wytrzymałość na odrywanie
MPa
Rśr = 1,0
PN-B-01814:1992
(przyczepność powłoki do podłoża)
Rmin = 0,6
Nasiąkliwość
%
Procedura IBDiM
 2%
PO-4
Grubość warstwy powietrza, której opór
m
Procedura ITB
SDH2O  4
dyfuzyjny jest równoważny oporowi
LO-2
dyfuzyjnemu powłoki dla pary wodnej
Grubość warstwy powietrza, której opór
m
Procedura ITB
SDCO2  50
dyfuzyjny jest równoważny oporowi
LO-6
dyfuzyjnemu powłoki dla dwutlenku
węgla
Stan powłoki po 150 cyklach
powłoka bez zmian
Procedura IBDiM
zamarzania i odmrażania w wodzie i
PO-2
soli
Wytrzymałość na odrywanie po badaniu
MPa
Rśr = 0,8
PN-B-01814:1992
mrozoodporności
Wodoprzepuszczalność
W8
PN-B-06250:1988
Odporność na powstawanie rys
odporność na
Procedura ITB
wystąpienie rys
nr 211
podłoża do 0,3 mm
Odporność na chlorki
%
Procedura IBDiM
 0,1

2.2. Materiały malarskie.
Należy zastosować farby emulsyjne do wymalowań zewnętrznych i spełniającą wymagania podane w
Dokumentacji Projektowej
Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić Inspektorowi Nadzoru numer partii towaru oraz
aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchniowego zabezpieczenia betonu powinien mieć do
dyspozycji następujący sprzęt:

sprzęt do strumieniowo-ściernego oczyszczenia powierzchni betonu ze sprężarkami
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sprzęt do oczyszczenia powierzchni betonu za pomocą strumienia wody pod wysokim
ciśnieniem (60÷100 MPa)

sprzęt ręczny - pędzle wałki malarskie

pistolety natryskowe ze sprężarkami
Sprzęt do oczyszczenia powierzchni betonu oraz do układania powłok ochronnych winien byś zgodny z
technologią nanoszenia określoną przez Wytwórcę materiału oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.


4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w pojemnikach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i wylaniem zgodnie z wymaganiami Producenta. Transport i przechowywanie materiałów muszą
zapewniać zachowanie przez preparat wymaganych właściwości.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robot
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia betonu wykonywane być może
tylko przez Wykonawcą zaopatrzonego w odpowiednie wyposażenie i pod kierownictwem personelu
przeszkolonego w zakresie wykonywania powłok ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych określonymi
materiałami, co potwierdzone winno być odpowiednim świadectwem.
5.2. Zakres wykonywanych robót
Zakres robót obejmuje:

opracowanie kompleksowego projektu zabezpieczenia antykorozyjnego z uwzględnieniem
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiałów. Projekt podlega akceptacji Inspektora
Nadzoru. Projekt obejmuje zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów betonowych
obiektu.

oczyszczenie podłoża betonowego np. poprzez hydropiaskowanie.

oczyszczenie ochranianej powierzchni poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem,

wypełnienie większych ubytków poprzez szpachlowanie i wyrównanie powierzchni.

nanoszenie poszczególnych warstw preparatu zabezpieczającego,
Uwaga: Zakres robót związanych z powierzchniowym zabezpieczeniem betonu jest szczegółowo określony
przez Projektanta w Dokumentacji Projektowej.
5.3. Przygotowanie podłoża.
Podłoże musi być trwałe i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami i tłuszczami. Stary beton i tynki z
płukanego lastryko w przejściu podziemnym należy oczyścić metodą strumieniowo-ścierną, hydropiaskowanie
lub inną zaakceptowaną przez Kierownika Projektu. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy zaszpachlować, a
większe ubytki o głębokości powyżej 10 mm powinny zostać zreperowane przy użyciu zapraw epoksydowych
niskokurczliwych.
Na oczyszczoną powierzchnię tynku z płukanego lastryko w przejściu podziemnym należy nałożyć szpachlę
epoksydową (zalecaną przez dostawcę materiału dobranego na pokrycie i zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru) aby uzyskać płaską powierzchnię.
Wilgotność podłoża powinna być zgodna z wymaganiami Producenta.
5.4. Przygotowanie materiału
Materiał dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania lub dwuskładnikowej. Przed użyciem należy
dokładnie wymieszać według instrukcji Producenta materiału. W przypadku, gdy nanoszenie odbywać się będzie
pędzlem lub wałkiem można dodać rozpuszczalnik określony przez Producenta materiału. Żadne inne środki nie
są dozwolone.
Przy przygotowaniu materiału należy przestrzegać Instrukcji Producenta.
Przygotowanie preparatu (mieszanie) wykonać bezpośrednio przed jego nanoszeniem. Należy zwrócić uwagę
czy okresy gwarancji nie zostały przekroczone i czy preparat posiada odpowiednie atesty.
5.5. Metody nanoszenia

malowanie pędzlem,

nanoszenie wałkiem,

natryskiwanie Airless.

nanoszenie szpachlą.
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Sposób nanoszenia należy dostosować do zastosowanego materiału. Wszystkie czynności związane z
nanoszeniem materiału do powierzchniowego zabezpieczenia wykonać zgodnie z Instrukcją Producenta. Ilość
warstw powinna zapewnić grubość wymaganą w Dokumentacji Projektowej. Przy nakładaniu poszczególnych
warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz
wilgotności powietrza, a także wymaganych przerw pomiędzy nanoszeniem poszczególnych warstw. Nie wolno
prowadzić prac w czasie deszczu. Podłoże oraz każda nanoszona warstwa winny być odebrane przez Inspektora
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
6.1. Kontrola robót obejmuje:

sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,

stwierdzenie posiadania przez stosowany preparat Aprobaty Technicznej,

stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta i kontroli dopuszczalnego
okresu magazynowania,

sprawdzenie gęstości i lepkości podłoża,

kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni przeznaczonej do pokrywania powłoką ochronną.
Podłoże musi być trwałe, oczyszczone i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami
i tłuszczami. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy zaszpachlować, a większe ubytki o głębokości
powyżej 10 mm powinny zostać zreperowane przy użyciu zapraw epoksydowych niskoskurczowych
(zgodnych z wymaganiami Producenta materiału powłokowego).

Na oczyszczoną powierzchnię tynku z płukanego lastryko w przejściu podziemnym należy nałożyć
szpachlę epoksydową (zalecaną przez dostawcę materiału dobranego na pokrycie i zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru) aby uzyskać płaską powierzchnię,

wytrzymałość na odrywanie podłoża

wartość średnia > 1,5 MPa,

wartość minimalna - 1,0 MPa.

wizualną ocenę wykonanego pokrycia.
Ocenia się jednorodność wykonania i stwierdza brak pęcherzy lub odspojeń względnie uszkodzeń;

oznaczenie rzeczywistej grubości powłok.
Grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną przez Producenta (z dokładnością ±0,15 %).
Grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z pięciu pomiarów w miejscach wskazanych przez
Kierownika Projektu. Grubość określa się metodą nieniszczącą zaakceptowaną przez Kierownika
Projektu;

sprawdzenie wytrzymałości na odrywanie.
Określenie wytrzymałości na odrywanie wykonuje się za pomocą przyrządu do oznaczania
wytrzymałości na odrywanie w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru 1 oznaczenie na 25
m2 i nie mniej niż 5 oznaczeń. Z badania sporządza się protokół.
Wytrzymałość na odrywanie musi być zgodna z warunkami zawartymi w Aprobacie Technicznej. W
przypadku gdy nie jest podana winna wynosić:
- dla materiałów cienkopowłokowych, sztywnych

wartość średnia > 0,8 MPa,

wartość minimalna - 0,5 MPa.
- dla materiałów cienkopowłokowych, elastycznych
- wartość średnia > 1,0 MPa,
- wartość minimalna - 0,6 MPa.
- dla materiałów grubowarstwowych (np. typu PCC)
- wartość średnia > 1,0 MPa,
- wartość minimalna - 0,6 MPa.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1m2 powierzchni betonowej zabezpieczonej antykorozyjnie preparatem
antykorozyjnym zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Odbiorowi podlega:
a) materiał do powlekania,
b) przygotowana do pokrywania powierzchnia,
c) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:

stwierdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową,

oceny wizualnej,

pomiaru grubości,

pomiaru wytrzymałości na oderwanie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Cena wykonania robót obejmuje:

transport materiałów niezbędnych do wykonania robót,

wykonanie kompleksowego projektu zabezpieczenia antykorozyjnego,

oczyszczenie podłoża (w przejściu wraz z usunięciem luźnych i skorodowanych elementów),

przygotowanie powierzchni betonu do powierzchniowego zabezpieczenia,

przygotowanie materiałów przeznaczonych do powierzchniowego zabezpieczenia betonu,

montaż i demontaż ewentualnych rusztowań roboczych,

oczyszczenie i przygotowanie podłoża,

impregnowanie podłoża,

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych,

przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.

oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Klasyfikacje i określenie środowisk.
PN-85/B-01805
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Ogólne zasady ochrony.
PN-91/B-01813
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.
PN-92/B-01814
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Metoda badań przyczepności powłok ochronnych.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty Inżynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
Aprobata Techniczna
PN-80/B-01800
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M.20.01.14. DRENAŻE Z RUR PERFOROWANYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru drenaży z rur
perforowanych związanych z budową mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
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 specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem drenażu
i obejmują:
- wykonaniem drenażu z rur perforowanych PCV  110 mm karbowanych za płytami przejściowymi,
- obsypanie go grysem kamiennym 16/25 (wg KDM ODW4.1),
- obłożenie obsypki geowłókniną,
- wykonaniem wylotów drenaży na skarpach.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Drenaż za przyczółkiem - część nasypu drogowego stykająca się z tylnią ścianą przyczółka wykonana z
gruntu przepuszczalnego, z której za pomocą rurek drenarskich odprowadza się wodę na skarpę nasypu.
1.4.2. Sączek podłużny - sączek służący do odprowadzenia wody z podłoża gruntowego (sączek głęboki) lub do
odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany równolegle do osi korony drogi.
1.4.3. Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku wylotu drenu.
1.4.4. Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z nieciągłych,
wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz
wodoprzepuszczalnością.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i ST.

2. MATERIAŁY
2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać być rurkami spiralnie karbowanymi,
perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą wytłaczania.
Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) powinny znajdować się między karbami rurki i powinny być
równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki.
Rurki drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach. Zwoje rurek
drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25oC, a powyżej 25oC do
wysokości 2 zwojów.
Złączki, służące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny być wykonane z
polietylenu wysokociśnieniowego.
Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy składowaniu na
odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych.
2.2. Kruszywo na obsypkę
Należy stosować kruszywo o uziarnieniu 8/16 mm, łamane, granitowe lub bazaltowe.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
nasiąkliwość
I kl. wg BN-84/6774-02
mrozoodporność I kl. wg BN-84/6774-02
mrozoodporność soli
I kl. wg BN-84/6774-02
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zawartość ziaren nieforemnych
zawartość frakcji podstawowej

SST

max do 15 %
powyżej 85 %

2.3. Geowłóknina
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą sczepnością z gruntem drogowym, o
charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową, aprobatami technicznymi i SST.
Należy stosować geowłókniny o gramaturze powyżej 300g/m2, natomiast stosunek wodoprzepuszczalności
geowłókniny w kierunku równoległym do płaszczyzny geotekstylu do wodoprzepuszczalności w kierunku
prostopadłym powinien być nie mniejszy od 1,2 dla obciążeń 2, 20 i 200 kPa.
2.4 Glina
Glina (grunt spoisty) – służy jako podłoże (ekran) pod warstwę filtracyjną
2.5. Materiał filtracyjny
Jako materiały filtracyjne należy stosować:
żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn większych niż otwory w rurociągu drenarskim, którymi mógłby się
do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w
rurkach dziurkowanych,
piasek gruby o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi
więcej niż 50 %, wg PN-B-02480,
piasek średni o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi nie
więcej niż 50 %, lecz zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,25 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B02480.
Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczaniu wg PNB-04492.
Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2 % masy,
przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.
Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113.
Zaleca się wykonanie zasypu rur drenarskich z materiału filtracyjnego takiego jak pospółka, tłuczeń, żwir, piasek
gruby i średni. Dla zabezpieczenia przed przemieszczaniem się cząstek gruntu z nasypu (zasyp przyczółka - zs)
do otworów odpływowych lub rurek drenarskich, grunt wchodzący w skład zasypu drenu (warstwy filtracyjnej wf) powinien spełniać warunki:
4

d15wf
d15zs

 20;

d 50wf
d 50zs

 25

w którym d15 , d50 - średnice cząstek, dla których odpowiednio 15 % i 50 % próbki przechodzi przez sito o
wymiarze oczek odpowiadającym danej średnicy.

3. SPRZĘT
Sprzęt używany do układania i zagęszczania warstwy filtracyjnej (zasypu) rur drenarskich musi być
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Transport do materiałów do wykonania drenażu i warstwy filtracyjnej musi być zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, można
przewozić dowolnymi środkami transportu. Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób
zabezpieczający je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5. Wykonanie robót
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5.1. Odwodnienie w czasie wykonywania robót.
W czasie wykonywania robót należy wykonać odwodnienie tymczasowe, tak aby nastąpiło
odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych bez pogarszania stanu gruntu klina
przyczółkiem. Jako odwodnienie powierzchniowe zaleca się stosownie rowów opaskowych
drenarskich. Przy pompowaniu wody z wykopu należy sprawdzić czy ciśnienie spływowe
stateczności skarp i dna wykopu.

SST

prawidłowe
odłamu za
lub ciągów
nie naruszy

5.2. Drenaż
Drenaż należy wykonać z ciągu z rur perforowanych PCV  110 mm karbowanych z perforacją na ½ obwodu
osadzona na progu (podłożu) z betonu B10.
Na rurze układa się warstwę grysu 16/25 ( bazaltowego lub granitowego) i przykrywa się go warstwa
geowłókniny filtracyjnej.
Rurki drenarskie układa się w spadku 3% w kierunku na zewnątrz korpusu drogowego (do odbiornika –
studzienka wodościekowa lub wylotu drenu z betonu (np. wg KPED 01.29).
Drenaż należy wykonać zgodnie z KDM ODW4.1.
5.3. Ułożenie podłoża
Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, dno wykopów należy oczyścić tak aby woda (jeśli jest)
wszędzie sączyła się równą warstewką, nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy wykonać podłożę z
materiału nieprzepuszczającego wody, np. z gliny, jeśli tak przewiduje dokumentacja techniczna. Drenaż można
też ułożyć na podłożu w postaci progu z betonu np. klasy B20.
5.4. Układanie rurociągu drenarskiego
Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia niebezpieczeństwa
osuwania się skarp. Skrajny, ułożony najwyżej otwór rurki należy zasłonić odpowiednią zaślepką (np.
kamieniem, kształtką plastykową) w celu uniemożliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do
wnętrza rurki.
Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub
otwory (dziurki, szparki podłużne) w rurkach.
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie określą inaczej, to na budowie można użyć tylko
jednego rodzaju materiału, zgodnie z niżej podanymi zasadami.
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, należy łączyć za pomocą
specjalnie produkowanych złączek.
5.5. Zastosowanie geowłókniny w sączku podłużnym
Geowłókniny mogą być zastosowane do:
owinięcia przewodu dziurkowanego,
zabezpieczenia połączeń rurek niedziurkowanych,
owinięcia kruszywa.
5.6 . Warstwa filtracyjna
Zaleca się przyjmować grubość warstwy filtracyjnej a zależności od współczynnika filtracji zasypu:
- dla zasypu z piasku średniego i gruboziarnistego przy k=10E-5 m/s - min. 0.3m
- dla zasypu z piasku drobnoziarnistego i pylastego przy k=10E-6 m/s –min. 0.5m
Warstwę filtracyjną pionową zaleca się stosować w przypadku zasypów z gruntów piaszczystych, warstwę
ukośną w celu eliminacji nadmiernego ciśnienia spływowego wody lub nadmiernego ciśnienia w porach w słabo
zagęszczonym zasypie, natomiast jednocześnie warstwę pionową i poziomą (lub ukośną) należy stosować w celu
przyspieszenia konsolidacji zasypu z gruntu spoistego.
W uzasadnionych ekonomicznie przypadkach zamiast warstwy filtracyjnej można stosować:
- cały zasyp z gruntu niespoistego spełniającego warunki jak dla warstwy filtracyjnej,
Uwaga: przy wykonywaniu w-wy filtracyjnej nie zniszczyć odwodnienia ścian pionowych
5.7. Zasypanie rurociągu
Zasypanie rurociągu należy wykonać materiałem filtracyjnym (żwirem, piaskiem) zgodnie z dokumentacją
projektową, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Zasypanie powinno być wykonane w sposób
niepowodujący uszkodzenia ułożonego rurociągu. Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, to po
ułożeniu rurek należy wykonać obsypkę ze żwiru do wysokości 10 cm nad wierzchem rurki, zagęszczoną
ubijakiem po obu stronach przewodu, a następnie układać warstwy materiału filtracyjnego grubości nie większej
niż od 20 do 25 cm w stanie luźnym, które należy lekko ubić w sposób niepowodujący uszkodzenia i
przemieszczenia rurek.
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Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nad zasypką układa się warstwę ochronną z darniny
(trawą w dół) lub ubitej gliny. Całość zasypuje się ziemią i zagęszcza.
5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonania sączka podłużnego
Przy wykonywaniu sączka podłużnego dopuszczalne są następujące tolerancje:
odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowu: nie większe od  10 cm,
odchylenia odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu ustalonego na ławach celowniczych - nie powinny
przekraczać  5 cm,
odchylenie spadku ułożonego drenażu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno
przekraczać przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku, przy zwiększeniu spadku +10 %
projektowanego spadku,
odchylenia grubości warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednocześnie 25 % zaprojektowanej grubości
warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola wstępna przed wykonaniem sączka podłużnego
6.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Każdą dostawę rurek należy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych.
Złączki rurek z tworzywa sztucznego należy badać w zakresie cech zewnętrznych
6.2.2. Materiał filtracyjny
Badanie żwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla każdej partii dostawy, pochodzącej z jednego składu i złoża:
składu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 ,
wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN-B-04492.
6.2.3. Geowłóknina
Dostarczana geowłóknina powinna mieć aprobatę techniczną w budownictwie drogowym i mostowym.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania sączka podłużnego
W czasie wykonywania sączka podłużnego należy zbadać:
zgodność wykonywania sączka z dokumentacją projektową (lokalizację, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka podłużnego,
prawidłowość wykonania podsypki,
poprawność ułożenia rurociągu drenarskiego,
prawidłowość wykonania zasypki filtracyjnej,
poprawność wykonania wylotu drenu.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową drenażu jest 1m (metr).
Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej długości rurociągu drenarskiego, podstawowego i odgałęzień, w
tym dochodzących do zewnętrznej ściany czołowej wylotu drenu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla sączka podłużnego podlega:
rów pod drenaż,
podłoże rurociągu drenarskiego z gliny, betonu,
zasypanie rurociągu kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę
jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m drenażu obejmuje:
wyznaczenie robót w terenie,
dostarczenie materiałów,
ułożenie rurek drenarskich z ich łącznikami,
zabezpieczenie wylotu drenu na skarpie,
obsypanie rurek drenarskiej grysem,
obłożenie obsypki grysowej geowłókniną,
wykonanie z kruszywa wylotów drenów;
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-01080
PN-B-01100
PN-B-02480
PN-B-03264
PN-B-04100
PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115
PN-B-04492
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-06714-15
PN-B-06714-28
PN-B-06751
PN-B-11104
PN-B-11113
PN-B-12040
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-24620
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-32250
BN-78/6354-12
BN-84/6366-10

Kamień dla budownictwa i drogownictwa . Podział i zastosowanie według
własności fizyczno-mechanicznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Materiały kamienne. Badanie gęstości pozornej, gęstości, porowatości i szczelności
Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą
Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią
Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie(zwięzłości)
Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie wskaźnika
wodoprzepuszczalności
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania
Materiały kamienne. Brukowiec
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Ceramiczne rurki drenarskie
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
Lepik asfaltowy stosowany na zimno
Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego
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BN-70/6716-02
BN-78/6741-07
BN-67/6744-08
BN-83/8836-02

SST

Materiały kamienne. Kamień łamany
Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
Rury betonowe
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementów drogowych. CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 1979-1982.
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M.20.01.18. TYMCZASOWA KŁADKA DLA PIESZYCH.
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tymczasowej kładki dla pieszych na
czas budowy mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w msc. Wojnowo.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i demontażem
tymczasowej kładki dla pieszych, usytuowanej obok przebudowywanego mostu i obejmują swoim zakresem:
- montaż i demontaż stalowych belek dwuteowych na przęsło kładki,
- montaż i demontaż drewnianego pokładu kładki,
- montaż i demontaż drewnianych poręczy,
- montaż i demontaż drogowych płyt typu MON,
- montaż i demontaż podpór tymczasowych kładki z klatek PRK.
Materiał na kładkę jest własnością Wykonawcy, który wyceni jego częściowe użycie w trakcie użytkowania.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY.
Materiały do wykonania kładki:
- elementy stalowe, dwuteowniki, kątowniki, gwoździe, klatki PRK h=1,5m
- elementy drewniane: bale, krawędziaki.
- elementy żelbetowe: drogowe płyty

3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 3.
Wykonawca robot powinien dysponować następującym sprzętem i narzędziami pracy:
- dźwig min. 6 t,
- piła tarczowa i piły spalinowe łańcuchowe,
- narzędzia: łopaty, młotki, siekiery.
Sprzęt używany do montażu powinien mieć akceptację Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Ogólne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania kładki powinny odbywać się tak, aby
zachować ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wytyczne wykonawstwa robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5.
Wykonanie robot przy wykonaniu i demontażu tymczasowej kładki dla pieszych powinno przebiegać w
następujący sposób:
- wyrównanie podłoża,
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- ułożenie drogowych płyt typu MON,
- montaż podpór tymczasowych kładki z klatek PRK,
- ułożenie konstrukcji nośnej ze stalowych dźwigarów dwuteowych stężonych poprzecznicami,
- ułożenie pokładu drewnianego,
- zamocowanie poręczy drewnianych.
Kładka po zakończeniu robót zostanie zdemontowana

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne wytyczne kontroli jakości podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogólne", pkt. 6.
W czasie wykonywania robot wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania jakości prowadzonych robót.
Inspektor dokonuje wizualnej oceny wykonanych robót.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową jest ryczałt za całość robót i kosztów.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Na podstawie wyników kontroli wg pkt. 6 należy sporządzić protokół odbioru robót.
Jeżeli wyniki kontroli są pozytywne, kładkę należy uznać za wykonaną zgodnie z SST i dokumentacją
techniczną. W przeciwnym wypadku wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z
wymaganiami i zgłosić do ponownego odbioru.

9. PŁATNOŚĆ.
W skład ceny wchodzi:
- dostarczenie niezbędnych urządzeń oraz elementów stalowych i drewnianych,
- wbudowanie i rozebranie kładki,
- bieżące utrzymywanie kładki w trakcie robót z uzupełnianiem zniszczonych lub uszkodzonych elementów,
- uporządkowanie terenu robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych TRANSPROJEKT Warszawa.
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