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D–M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
1.

Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne oraz specyfikacje
techniczne dotyczące wykonania robót drogowych i mostowych stanowią w rozumieniu PZP
„specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” (ST).
Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE odnosi się do wymagań
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru
Robót, które zostaną wykonane w ramach budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad
obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy
je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
SPECYFIKACJE DROGOWE
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
D.01.01.02. Wytyczenie obiektu inżynierskiego
D.01.02.04. Rozebranie elementów dróg i ulic
D.03.00.00. ODWODNIENIE
D.03.01.01. Przepust rurowy z rur PEHD
D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa
D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe
D.07.07.01. Oświetlenie
D.08.02.00. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
SPECYFIKACJE MOSTOWE
M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00. ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY
M.11.01.01. Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z czasowym zabezpieczeniem
M.11.01.04. Zasypanie wykopów oraz przestrzeni za przyczółkami wraz z zagęszczeniem.
M.12.00.00. ZBROJENIE
M.12.01.00. STAL ZBROJENIOWA
M.12.01.02. Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN
M.13.00.00. BETON.
TRANSMOST Sp. z o.o.
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M.13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY
M.13.01.01. Beton fundamentów w deskowaniu
M.13.01.03. Beton podpór w elementach o grubości <60 cm
M.13.01.04. Beton podpór w elementach o grubości 60 cm
M.13.01.05. Beton ustroju nośnego w elementach o grubości <60 cm
M.13.01.08. Beton płyt przejściowych
M.13.02.00. BETON NIEKONSTRUKCYJNY
M.13.02.01. Beton klasy poniżej B25 w deskowaniu
M.13.02.02. Beton klasy poniżej B25 bez deskowania
M.13.03.00. PREFABRYKATY BETONOWE
M.13.03.03. Prefabrykowane gzymsy z polimerobetonu
M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE
M.14.01.02. Konstrukcje stalowe ustroju nośnego
M.14.02.01. Pokrywanie powłokami malarskimi
M.14.02.02. Metalizacja natryskowa z doszczelnieniem
M.15.00.00. IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
M.15.01.00. Izolacja cienka
M.15.01.02. Trzykrotne smarowanie betonu roztworem asfaltowym
M.15.03.00. NAWIERZCHNIE
M.15.04.01. Nawierzchnia epoksydowo - poliuretanowa gr min. 5mm
M.16.00.00. ODWODNIENIE
M.16.01.01.Wpusty ściekowe DN150
M.16.01.02. Rury odwadniające
M.17.00.00. ŁOŻYSKA
M.17.01.02. Łożyska gumowe
M.18.00.00. URZĄDZENIA DYLATACYJNE
M.18.01.03. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
M.19.01.04. Balustrady na obiektach mostowych
M.19.01.06. Zabezpieczenia przeciwhałasowe
M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.02. Warstwa filtracyjna za murami oporowymi wraz z zabezpieczeniem
M.20.01.03. System rur drenarskich do odprowadzenia wody do rowu
M.20.01.04. Ułożenie rur osłonowych dla przeprowadzenia przewodów
M 20.01.05. Umocnienie skarp nasypu w rejonie obiektu
M.20.01.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
M.20.01.09. Schody skarpowe
M.20.01.10. Ścieki na skarpie
M.20.01.17. Osadzenie kotew
M.20.10.08. Punkty pomiarowo-kontrolne na obiektach inżynierskich
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
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1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.
1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w
przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.
1.4.5. Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych, która na zlecenie
Zamawiającego za pomocą członków swojego zespołu o ściśle oddelegowanych
uprawnieniach zarządza oraz sprawuje nadzór na wykonywaniem prac budowlanych
oraz postępem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i
warunkami kontraktowymi.
1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.7. Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych będąca
przedstawicielem Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca, odpowiedzialna za administrowanie kontraktem
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
połączenia.
1.4.11. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub
pieszych.
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i
skarpami rowów.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.4.14. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera Rejestr z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z
oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inżyniera.
1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
TRANSMOST Sp. z o.o.
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b) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.
1.4.18. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.20. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez
ruch na drodze.
1.4.23. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.25. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego
lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w
planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
1.4.26. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń
technicznych przez korpus drogowy.
1.4.27. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany,
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.
1.4.28. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła
mostowego.
1.4.29. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej,
obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.
1.4.30. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle
poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch
kołowy od ruchu pieszego.
1.4.31. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.4.32. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.33. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z
budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub
jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
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dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z
warunkami kontraktu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy
teren
budowy
(z
zastabilizowanymi
granicznikami
pasa
drogowego/liniami
rozgraniczającymi/ wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik
budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt
wykonawczy ) i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi
harmonogram robót
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
Zamawiającego- projekty uwzględnione na płycie CD dołączonej do SIWZ;
sporządzoną przez Wykonawcę;
1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inżynierem oraz innymi
odpowiednimi Instytucjami następujące projekty techniczne, technologiczne i inne
opracowania przed przystąpieniem do robót i w czasie prowadzenia robót:
1. Powykonawczą dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z
pkt. 8.4.2 – 4 egz.;
2. Projekt organizacji ruchu na czas budowy;
3. Projekt zabezpieczenia ścian wykopów;
4. Projekt warsztatowy, wytworzenia i scalenia konstrukcji stalowej ustroju nośnego w
Wytwórni;
5. Projekt scalenia i montażu konstrukcji stalowej na budowie;
6. Technologię i PZJ zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej;
7. Technologię i projekt techniczny montażu łożysk;
8. Technologię i projekt techniczny odwodnienia kładki;
9. Projekt techniczny zamocowania elementów przezroczystych miedzy słupkami ekranów
akustycznych;
10. Technologię wykonywania wykopów pod fundamenty
11. Projekty odwodnienia dla odprowadzenia ewentualnej wody z wykopów,
12. Projekty technologiczne deskowań podpór,
13. Projekty techniczne rusztowań i deskowań płyty pomostu,
14. Projekty technologiczne betonowania płyty pomostu,
15. Projekt zabezpieczeń przestrzeni pod obiektem w celu utrzymania ciągłości ruchu
drogowego na istniejącej drodze
16. Technologię zagęszczenia stref za przyczółkami
17. Drobne projekty robocze wyszczególnione w Specyfikacjach Technicznych
18. PZJ-ty i harmonogramy wykonania poszczególnych elementów kładki
19. Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagania przepisów ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).
TRANSMOST Sp. z o.o.
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1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w
Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia
związane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz osiągnięcia parametrów
technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w
częściach, ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła
być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu.
1.5.2.3. Rysunki przyjęte przez Inżyniera
Inżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 28 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli
w ciągu 7 dni od daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed
złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z Inżynierem.
Notatka dotycząca konsultacji powinna być dostarczona co najmniej 7 dni przed datą
konsultacji oraz, jeśli wymagane przez Inżyniera, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w
wymaganej ilości kopii co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.
1.5.2.4. Rysunki powykonawcze
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone
Inżynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca
powinien dostarczyć Inżynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w
trzech egzemplarzach nie później niż 14 przed datą przekazania.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach
umowy”).
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących
obiektów (jezdnie, obiekty mostowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi itp.) na
terenie budowy, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi
w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od
Inżyniera Świadectwa Przejęcia Robót (lub odpowiednio: części robót albo odcinka).
Powyższe zobowiązanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw.
„zimowego utrzymania”, polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżania
odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za które odpowiedzialny jest
odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga się aby na odcinkach drogi
dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy
uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do wiadomości projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, zaopiniowany przez
odpowiedni zarząd drogi i zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem drogowym. W
zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu musi być na bieżąco
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez organ
zarządzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadomości Inżyniera.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu.
Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma
w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy, przedstawiające informacje
dotyczące Robót Kontraktowych, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. Tablice informacyjne
budowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji
kontraktu.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych, a
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim
zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół
każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę bezpieczeństwa.
Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie
odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy.
TRANSMOST Sp. z o.o.
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Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za
gospodarcze korzystanie ze środowiska.
(a) zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy.
Wytwórca odpadów – wykonawca prac budowlanych będzie mógł zlecić wykonanie
obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność
ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za
urządzenia podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera, właściciela instalacji oraz władze
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowanego właściciela oraz (w
zależności od potrzeby) zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
napowietrznych, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport
budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca
bezpieczeństwa i higieny pracy.

będzie

przestrzegać

przepisów

dotyczących

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót
przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Robót
nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być uwzględniony w Cenie Kontraktowej.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone
Inżynierowi do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą
ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć
cenę kontraktową.
1.5.15. Niewypały, niewybuchy:
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach
wojennych tj. miny, niewypały, niewybuchy pociski i tego typu materiały Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego
powiadomienia Inżyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia
niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający.
1.6.

Nazwy i kody

Grupa robót:
Klasa robót:
Kategoria robót:

TRANSMOST Sp. z o.o.

45100000-8; 45200000-9;
45210000-1; 45220000-5; 45230000-8;
4511100-8; 45112000-5; 45221111-3; 45221121-6; 45221220-0;
45231000-5; 45233000-9; 45221000-2; 45234000-6; 45231000-5;
45232000-2
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Materiały

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji
Technicznej oznaczać będzie definicję standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w
projekcie.
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
materiałów.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji
robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i
selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i
samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukończeniu 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 Inżyniera. Wykonawca nie będzie
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały pochodzące z rozbiórek
Karpy, pnie i gałęzie drzew ściętych na terenach będących w administracji Wykonawca usunie z
Placu Budowy i zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Materiały budowlane pochodzące z rozbiórek nie posiadające pełnowartościowych
właściwości materiałowych i nie nadające się do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca
po uzyskaniu wymaganych zezwoleń wywiezie poza teren budowy na zwałkę. Teren zwałki
Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu zwałki musi
uzyskać pozytywną opinię odpowiednich miejscowo władz samorządowych i Inżyniera.
Elementy oznakowania tj. bariery stalowe, słupki do znaków oraz tarcze znaków nadające się
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do ponownego użycia są własnością Zamawiającego i należy odwieźć je w miejsce wskazane
przez Inżyniera.
Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca
powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
Elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i
przetransportuje w miejsce właściciela sieci uzbrojenia terenu. W przypadku stwierdzenia
przez właściciela sieci uzbrojenia terenu, że elementy pochodzące z rozbiórek nie
odpowiadają wymaganiom, stosuje się ustalenia punktu 2.4.
Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inżyniera nie podlega osobnej zapłacie i jest
zawarty w cenie kontraktowej.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy i złożone w miejscu uzgodnionym z Inżynierem, które zorganizuje własnym
staraniem Wykonawca. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Wykonawcę i przedstawiony
Inżynierowi do akceptacji.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i
niezapłaceniem
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i
były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera.
2.7. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę
do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione
następujące warunki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
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3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów
technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projektowej i
w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie zgodnym z
warunkami Kontraktu i określonym przez Inżyniera, pod groźbą zatrzymania robót. W
przypadku niewykonania w terminie Poleceń Inżyniera, skutki finansowe z tego tytułu
poniesie Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić
14
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zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST,
harmonogramem robót oraz odpowiednimi przepisami prawa.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
sposób zapewnienia bhp.,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji Inżynierowi;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Ponadto, dla określonych w odpowiednich ST robót
Wykonawca będzie wykonywał odcinki próbne według zasad i zakresu określonego w tych
ST. Celem wykonywania odcinków próbnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez
Wykonawcę w Programie Zapewnienia Jakości procedur i technologii wykonywania
odpowiednich robót jak i doboru poszczególnych składników, materiałów.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
TRANSMOST Sp. z o.o.
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inżynier
może pobierać próbki i badać materiały niezależnie od Wykonawcy, korzystając w tym celu z
niezależnego od Wykonawcy zaplecza.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Koszty pobierania próbek przez Wykonawcę oraz koszty prowadzenia badań przez
Wykonawcę są zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
właścicieli urządzeń użyteczności publicznej. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien
udzielić mu niezbędnej pomocy.
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Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również
rozszerzyć zakres własnych badań lub zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku
całkowite koszty rozszerzonego zakresu badań Inżyniera oraz powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami określonymi w
odpowiednich ST lub równoważne na zasadach określonych w punkcie 2.5, które posiadają
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy,
i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz z określeniem
sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,
TRANSMOST Sp. z o.o.
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przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inżyniera,
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując
narastająco postęp rzeczowy robót. Wpisów do Rejestru Obmiarów dokonuje Kierownik
Budowy i są one potwierdzane przez Inżyniera.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.
Po zakończeniu zadania dokumenty budowy zostaną przekazane właściwym jednostkom
administracyjnym.
7.

Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
TRANSMOST Sp. z o.o.
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Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny oraz będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, których wzór
zostanie uzgodniony z Inżynierem, oraz dokumentacją fotograficzną, skatalogowaną w sposób
nie budzący wątpliwości co do momentu jej wykonania oraz obiektu, który dokumentuje.
Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacją fotograficzną będą każdorazowo załączone
do dokumentów odbiorowych poszczególnych robót a ich wyniki zostaną zapisane w książce
obmiaru i potwierdzone przez Inżyniera.
8.

Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inżynier.
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
powiadomienia 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 dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący
wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Komisja w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez
Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie
przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest
uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.
8.4. Odbiór ostateczny Robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 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
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ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo
ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy lub nakazać Wykonawcy
wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru
ostatecznego.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty wchodzące w
skład operatu odbiorczego:
1. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać geodezyjną
inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść
zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Wojewódzkiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spełniać wymagania
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26
sierpnia 1991 poz. 376.
2. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
Inżyniera oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; wymaga
się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne.
3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub
zamienne).
4. Recepty i ustalenia technologiczne.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i
ew. PZJ.
8. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę i skoreferowaną przez Inżyniera,
sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
TRANSMOST Sp. z o.o.
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9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń.
10. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do dat
wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.
11. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
12. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zatwierdzoną w odpowiednim ośrodku dokumentacji geodezyjnej.
Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech
kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład
operatu koaludacyjnego, za wyjątkiem pozycji 10, w rozdzielczości umożliwiającej czytelny
wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym
egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inżynierem. Pozycja 10 zostanie
zapisana na nośniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją
elektroniczną jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru warunkowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9.

Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Inżynier może wziąć pod uwagę
podział kwoty ryczałtowej proponowany przez Wykonawcę, zgodnie z Klauzulą 14.1 lit. d)
Warunków Ogólnych Kontraktu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami i kosztami dróg dojazdowych wraz
z ich demontażem po zakończeniu robót,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
22

TRANSMOST Sp. z o.o.

Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa

DM-00.00.00

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w DM-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz uzgodnienie z
Inżynierem i odpowiednimi instytucjami, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,
(c) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji
(d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnych objazdów,
(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
(f) opłaty/dzierżawy terenu,
(g) przygotowanie terenu,
(h) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,
(i) tymczasową przebudowę urządzeń obcych,
(j) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
(k) utrzymanie płynności ruchu publicznego,
(l) koszty likwidacji tymczasowych objazdów,
(m) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego umożliwiającego normalny ruch publiczny.
(n) uporządkowanie terenu.
Koszty naprawy i remontu istniejących dróg publicznych obejmują
a) wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego istniejących odcinków dróg, które będą
wykorzystywane do przewozu materiałów i przedstawienie wyników Inżynierowi i
Ubezpieczycielowi. Inwentaryzację dróg należy dokonać wspólnie z administratorami
dróg.
b) Uzgodnienie sposobu naprawy istniejących dróg z administratorami
c) Koszty naprawy istniejących dróg zniszczonych wskutek transportu materiałów
przewidzianych do budowy.
d) uzgodnienia uciążliwego transportu z administratorami dróg,
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł w ilościach wynikających z bieżących potrzeb zachowania
wymaganego standardu oznakowania i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego,
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b)demontaż objazdów i dróg dojazdowych po zakończeniu robót,
(c) koszty związane z naprawą/remontem dróg objazdowych,
(d)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z
uprzednią stałą organizacją ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.
TRANSMOST Sp. z o.o.
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Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz.U. Nr 170 z
dnia 12 października 2002 r. poz. 1393
4. Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z
dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”
5. Załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z
dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129,
poz. 902),
7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi
zmianami),
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z późniejszymi
zmianami),
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206),
10.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz.
908; z późniejszymi zmianami)
11.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegółowego
zakresu i formy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót
budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz.
1256).
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW
WYSOKOŚCIOWYCH

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów
wysokościowych w terenie przy budowie kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą
Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
1.2.

Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest 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 specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie
przebiegu trasy chodników po północnej stronie drogi powiatowej nr 34159 (1651W-nowy nr
drogi) wzdłuż pochylni północnej oraz chodników po stronie południowej drogi gminnej
klasy D między drogą gminną prowadzącą do miejscowości Chynów a wejściem na schody i
pochylnię południową.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i
punktów wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
początkowy i końcowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i 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” pkt
1.5.
2.

Materiały

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

TRANSMOST Sp. z o.o.
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.

Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
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 pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący
sprzęt:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
łaty,
taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4.

Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5.

Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK
(od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
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W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być
usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty, które
bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez
Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt
Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe
na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów,
repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników
stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez
Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do
reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
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 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy
TRANSMOST Sp. z o.o.
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wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w
dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą 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” pkt
6.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7.

Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest ha (hektar) odtworzonej powierzchni w terenie.
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.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada Inżynierowi.
Odbiór Robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonany zgodnie z instrukcją DP-T14 z
późniejszymi zmianami wydaną przez GDDP Warszawa
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”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 ha wykonania robót obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
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wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót
mostowych.
10.

Przepisy związane

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z późniejszymi zmianami. GDDP,
Warszawa, 1989.
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WYTYCZENIE DROGOWEGO OBIEKTU
INŻYNIERSKIEGO

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z
wykonaniem robót pomiarowych w ramach budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad
obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
.
1.2.

Zakres stosowania ST

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

Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy niniejsza ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wytyczenie w terenie osi i punktów wysokościowych zgodnie z p. 1.1.
1.3.1. Wytyczenie punktów osi i punktów wysokościowych obiektów:
1) kładki dla pieszych i rowerzystów
2) pochylni po stronie północnej i południowej
3) schodów po stronie północnej i południowej.
W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem punktów jw. wchodzi:
a) wyznaczenie osi obiektu,
b) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,
c) wyznaczenie punktów wysokościowych, w tym reperów roboczych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz ich
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Roboty te wykonane będą przez Wykonawcę obiektu.
1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy
i końcowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi , odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM - 00.00.000. „Wymagania
ogólne” punkt 1.5.
2.

Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”
punkt 2.
2.1.

Rodzaje materiałów.

Do utrwalenia punktów pomocniczych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,80 metra na
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istniejącej jezdni śruby lub pręty metalowe. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie
punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 0,20 m i
długość 1.5 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o
długości około 0,30 m i średnicy 0,05 0,08 m. Wszystkie punkty główne i pośrednie tyczone
będą z założonej przez Wykonawcę i sprawdzonej przez Zamawiającego osnowy sytuacyjno wysokościowej.
3.

Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”
punkt 3.
Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
– niwelatory,
– dalmierze,
– tyczki,
– łaty,
– taśmy stalowe.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie
wymaganej dokładności pomiaru.
4.

Transport

Można używać dowolne środki transportu do przewozu materiałów używanych w robotach
przygotowawczych.
5.

Wykonanie robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. „wymagania
ogólne” punkt 5.
5.1.

Ustalenia ogólne.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.
Wykonawca założy osnowę sytuacyjno - wysokościową, dowiąże ją do istniejącej osnowy
geodezyjnej i przekaże ją Zamawiającemu. Punkty założonej osnowy muszą być tak
zlokalizowane aby bezpośrednio z nich istniała możliwość wytyczenia jedną z metod
geodezyjnych lokalizacji obiektu.
Służba geodezyjna Wykonawcy dokona raz na trzy miesiące pomiarów kontrolnych osnowy
realizacyjnej. Wyniki przekazane będą Inżynierowi. Prace pomiarowe powinny być
wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z Dokumentacją
Projektową, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inżyniera.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o jakichkolwiek błędach
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych lub reperów roboczych. Błędy te powinny być
usunięte na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone
w dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w
Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu
w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez
Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w
Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty
dodatkowe w takim wypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na
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pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów
przez Inżyniera. Punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone
przez wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie
prace pomiarowe, konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków
Wykonawcy.
5.2.

Sprawdzenie wyznaczenia punktów osi przejazdów i punktów wysokościowych

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych ,
istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób
wykluczający osiadanie. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby
średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy niż 2mm/km, stosując niwelację podwójną
w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.3.

Wyznaczenie osi obiektu.

Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu osnowy, założonej przez
Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu.
Osie powinna być wyznaczone w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości
zależnej od charakterystyki terenu, lecz nie rzadziej niż co 15 metrów. Rzędne punktów osi
należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w
Dokumentacji Projektowej.
6.

Kontrola jakości robót.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania
Ogólne” p.6.
Kontrolę jakości prac pomiarowych, związanych z wyznaczeniem osi i punktów
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i
wytycznych GUGiK.
7.

Obmiar robót.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania
Ogólne” punkt 7.
7.1.

Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru jest 1 km wyznaczenia osi obiektu.
8.

Odbiór robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 ”Wymagania
Ogólne” punkt 8.
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Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi i punktów wysokościowych następuje na
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. Odbiór Robót w zakresie potrąceń za
wady będzie dokonany zgodnie z instrukcją DP-T14 z późniejszymi zmianami wydaną przez
GDDP Warszawa
9.

Podstawa płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”
punkt 9.
9.1.

Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
- założenie osnowy sytuacyjno - wysokościowej,
- dostarczenie materiałów pomocniczych,
- wyznaczenie punktów głównych osi i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- kontrola założonej osnowy realizacyjnej.
10.

Przepisy związane.

1. BN-72/8932-01. „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”
2. Instrukcja Techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
3. Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979.
4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978.
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983.
6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979.
7. Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.
8. Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.
9. „Wytyczne udzielania zamówień publicznych”. GDDP, Warszawa.
10. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. nr 30 z dnia 26 maja
1989 r. poz. 163
11. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z późniejszymi
zmianami. GDDP, Warszawa, 1989.
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót
związanych z rozbiórką ogrodzenia w ramach budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad
obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
1.2.

Zakres stosowania ST

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

Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z rozbiórką
istniejącego odrodzenia zlokalizowanego przy działkach 284/2 i 285/2.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST DM.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.
2.

Materiały

Za ewentualne wykonane rusztowania potrzebne do rozbiórki ogrodzenia odpowiada dozór
Wykonawcy.
Materiał pochodzący z rozbiórki należy do Właściciela.
3.

Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.
3.
3.1.

Sprzęt do wykonania robót

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inżyniera.
4.

Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"
pkt. 4.
Miejsce składowania materiałów z rozbiórki wskaże Właściciel ogrodzenia.
5.

Wykonanie Robót

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.
O zamiarze przeprowadzenia robót rozbiórkowych należy poinformować Właściciela.
TRANSMOST Sp. z o.o.
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Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:
zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),
zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,
zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice).
Należy przyjąć technologię robót rozbiórkowych zapewniającą wykonanie rozbiórek
stalowych elementów ogrodzenia w taki sposób aby możliwe było ich ponowne
wykorzystanie.
O zamiarze przeprowadzenia robót rozbiórkowych należy poinformować Właściciela.
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem Właściciela.
6.

Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.
6.
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu elementów
ogrodzenia (brak deformacji, brak uszkodzeń powłoki antykorozyjnej)
7.

Obmiar Robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.1.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest: 1 m (metr ), rozebranego ogrodzenia.
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.
9.1.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów i sprzętu,
dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów i sprzętu,
uporządkowanie placu budowy,
wykonanie zabezpieczeń z ich późniejszą rozbiórką
oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie
10.

Przepisy związane

1. BN-77/8931-12
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PRZEBUDOWA
TELEKOMUNIKACYJNYCH
KABLOWYCH NAPOWIETRZNYCH

1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

LINII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z przebudową telekomunikacyjnych linii napowietrznych kablowych
w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad
obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny ,
Gm. Chynów” .
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

Roboty omówione w ST mają zastosowanie do przebudowy, kolidujących z projektowaną
budową kładki, linii telekomunikacyjnych.
1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
1.4.2. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona do
kabli linii rozdzielczych.
1.4.3. Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za
drugim i
połączone pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów
kanalizacji.
1.4.4. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji
kablowej
w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.
1.4.5. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji
rozdzielczej.
1.4.6. Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, łącząca
centrale telefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.
1.4.7 Sieć abonencka - część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów
telefonicznych.
1.4.8. Sieć magistralna - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do
głowic,
puszek i skrzynek kablowych.
1.4.9 Sieć rozdzielcza - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do
głowic,
puszek i skrzynek kablowych.
1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i
TRANSMOST Sp. z o.o.

37

Specyfikacje Techniczne

Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa

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

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.

Materiały budowlane

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi wytwórcy. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający
zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami
2.2.1. Rury ochronne
Należy stosować rury z tworzyw sztucznych dostępne na rynku i dopuszczone do stosowania w
budownictwie np. typu RPCW 110/5
Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury z polietylenu powinny odpowiadać normie
ZN-96 TPSA-014 [5]
Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.
2.2.2. Skrzynki kablowe
Skrzynki kablowe instalowane na słupach kablowych powinny być zgodne z normą ZN96/TPSA-033 [15]
2.2.3. Kable
Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnice żył ustala się w uzgodnieniu z
operatorem telekomunikacyjnym będącym właścicielem sieci. Zastosowane kable powinny
odpowiadać wymogom norm wg wykazu w punkcie 10.1 ST
Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości i zależą od
średnicy kabla i jego powłoki. Każdy bęben nacechowany jest numerem wielkości i numerem
ewidencyjnym oraz następującymi znakami i napisami:
- nazwą i znakiem fabrycznym producenta
-strzałką wskazującą kierunek obrotów bębna przy toczeniu.
Do jednej z tarcz bębna przymocowana jest tabliczka, na której podany jest typ kabla, jego
długość i ciężar oraz producent.
2.2.4. Słupy żelbetonowe prefabrykowane
Przebudowa linii telekomunikacyjnej powinna być wykonana ze słupów żelbetonowych wg BN76/8984-09[8 Słupy należy przechowywać na wolnym powietrzu, na wyrównanym terenie w
stosach z zastosowaniem przekładek i podkładek np. drewnianych, o przekroju nie mniejszym
niż 2,5x5 cm. Długość przekładek i podkładek powinna być większa od szerokości stosu co
najmniej o 10 cm. Słupy w warstwie należy układać równolegle osiami symetrii do siebie,
środkami pionowo, zbieżnościami jednym kierunku.
3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
38

TRANSMOST Sp. z o.o.

Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa

D-01.03.04

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację
Inżyniera.
3.2.

Sprzęt do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjnej

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu:
- ubijak
- mostek kablowy
- megaomomierz
- samochód dostawczy
- żuraw samojezdny
- przyczepa dłużycowa
- przyczepa do przewozu kabli
- samochód ciężarowy do 5t
- zespół prądotwórczy jednofazowy do 2,5 kVA
- urządzenie do wykonywania przecisków lub przewiertów
4.

TRANSPORT

4.1.

Wymagania ogólne

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
4.2.

Transport materiałów i elementów

Wykonawca przystępujący do przebudowy linii telekomunikacyjnej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następujących środków transportu:
- samochód skrzyniowy,
- samochód dostawczy.
- żuraw samojezdny.
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla
poszczególnych elementów.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny
pracy
Montaż rur ochronnych dla kabli należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz
zaleceniami użytkownika tych urządzeń.
Wykopy powinny być zasypane zagęszczonym gruntem i wyrównane do poziomu terenu.
5.1.1. Roboty ziemne
Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w normie ZN-96
/TPSA-012 [16]
5.1.2. Zasypywanie kanalizacji
5.1.3.1. Zasypywanie rur ochronnych
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Rury ochronne należy przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do grubości przykrycia nie
mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu grubości około 20 cm.
Następnie należy zasypać wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijać ubijakiem
mechanicznym.
5.2.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

5.2.1. Układanie kabla w rurach ochronnych
Układanie kabli w rurach ochronnych powinno być wykonywane z zachowaniem następujących
postanowień:
- 1 kabel, jeżeli średnica jest większa od 50 mm
- 2 kable jeżeli suma ich średnic nie przekracza wielkości 75 % średnicy otworu kanalizacji
- 3 i więcej kabli, jeżeli suma ich średnicy nie przekracza wielkości otworu kanalizacji.
5.2.2. Zawieszanie kabli
Kable samonośne linii nadziemnych należy zawieszać przy użyciu osprzętu wg ZN-96. TPSA-010 wysokość zawieszenia kabla od dróg nie powinna być mniejsza od 5m w odniesieniu do
najniżej położonego punktu kabla od powierzchni terenu. Końcówki kabli powinny być powinny
być zakończone w skrzynce na łączówkach jednostronnie zabezpieczonych typu LSA –PLUS
2/10 KRONE
5.2.3. Wprowadzenie kabli na słupy kablowe
Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na słupie linii napowietrznej powinien być
zabezpieczony osłoną ochronną RHDPE do wysokości 4m w górę i 0,5 m w dół od powierzchni
ziemi. W ziemi powinien być ułożony zapas kabla.
5.2.4. Znakowanie kabli telekomunikacyjnych
Trwałą i wyraźną numerację należy umieszczać na szafkach kablowych, kablach, głowicach oraz
puszkach i skrzynkach kablowych. Numerację należy wykonać za pomocą szablonów wg BN73/3238-08
5.2.5. Ustawienie słupów kablowych
Wytyczenie miejsc ustawienia słupów powinien wykonać uprawniony geodeta. Słupy należy
ustawić pionowo przy pomocy żurawia samojezdnego. Należy zagęścić wykop wokół słupów za
pomocą ubijaka mechanicznego. Do słupów podłączyć uziemienie typu Galmar. Wymagana
wartość uziemienia < 10 Ώ
5.2.6. Roboty wykończeniowe.
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia terenu do stanu przed prowadzeniem robót
łacznie z naniesieniem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i obsianiem mieszankami traw.

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”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą
może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera.
Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawiciela
właściciela lub użytkownika linii. Jakość robót musi uzyskać jego akceptację.
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6.2.

D-01.03.04

Ocena wyników badań

Przedstawioną do odbioru kablową linię telekomunikacyjną należy uznać za wykonaną zgodnie
z wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia podane w pkt 6 ST dały dodatni wynik.
Elementy linii i kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną,
powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.
7.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.
Jednostką obmiarową zabezpieczenia kabli miedzianych
telekomunikacyjnych rurami
ochronnymi jest metr 1 szt. ustawienia słupów kablowych, 1km/otwór dla układanej rury
ochronnej, 1 km/para dla układanego w rurze ochronnej kabla teletechnicznego, 1m dla
likwidacji kabli napowietrznych
8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości
wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów
sprawdzających.
Cena wykonania robót obejmuje:
- zakup, dostarczenie i składowanie wszystkich potrzebnych materiałów,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- wykonanie wykopów,
- wykonanie przecisku lub przewiertu
- koszty uzgodnień i nadzoru właściciela linii,
- dostarczenie i zmontowanie urządzeń,
- zasypanie wykopu,
-demontaż starych urządzeń i koszty związane z zagospodarowaniem elementów
z demontażu,
- oznakowanie urządzeń,
- wykonanie pomiarów stałoprądowych,
- wykonanie pomiarów uziemienia,
- uporządkowanie miejsca robót,- koszt ewentualnych odszkodowań za szkody spowodowane
robotami,
- koszt utrzymania czystości na przylegających drogach,
- odtworzenia zagospodarowania terenu (naniesienie warstwy ziemi urodzajnej - humusu- i
obsianie mieszankami traw),
- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.
Normy
Polskie Normy
1.
PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.
2.
PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.
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3. PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. PN-B-06250
Beton
zwykły.
4.. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Normy branżowe
5.BN-898984-17/03-Linie kablowe
6. BN-76/9371-03/00-Uziemienia urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej
Normy Zakładowe Orange Polska S.A.
7.ZN-96 TP S.A. -004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi
urządzeniami uzbrojenia terenowego.
8.ZN 96 TP S.A. -011 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.
9.ZN 96 TP S.A. -012 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
10.ZN-15/OPL-014 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
11.ZN-10/TP S.A. -022 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
12.ZN-12/TP S.A. -023 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
13ZN-99/TP S.A. -025 – Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjne.
14.ZN 96 TP S.A. -027 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach
metalowych.
15.ZN 96 TP S.A. -028 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory miedziane abonenckie i
międzycentralowe.
16.ZN 96 TP S.A. -029 – Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe
o izolacji powłoce polietylenowej, wypełnione.
17.ZN-05 TP S.A. -030 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe Łączniki żył.
18.ZN -011 TP S.A. -031 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe
termokurczliwe i owijane.
19.ZN -05 TP S.A. -032 – Telekomunikacyjne sieci kablowe. Łączówki i zespoły łączówkowe,
kablowe i przełącznicowe.
20.ZN -05 TP S.A. -033 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych.
21.ZN 12/TP S.A. -035 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć
przyłączeniowa.
22.ZN-13/TP S.A. -036 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnych przed przepięciami i przetężeniami.
23.ZN-05 TP S.A. -041 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Pokrywy wewnętrzne.
Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 2 września 1997r w sprawie warunków jakim
powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów
lub gazów w razie ich skrzyżowania się lub zbliżenia.
10.2. Inne dokumenty
Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 28 luty 1986 wprowadzające „Wytyczne o ochronie linii i
urządzeń telekomunikacyjnych.
Zarządzenie nr 46/96 Prezesa Zarządu Tp S.A. z dnia 16.12.2996r – w sprawie
wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zakładowych dotyczących kablowych linii
światłowodowych i symetrycznych sieci miejscowych.
WT-81/K-137 – „Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej z
ośrodkami wzdłużnie wodoszczelnymi”.
USTAWA z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. (Dz.U. Nr 171 poz. 414)
USTAWA z dnia 16.07.2004r. Prawo Telekomunikacyjne. (Dz.U. Nr 171 poz. 1800) z
późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
42

TRANSMOST Sp. z o.o.

Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa

D-07.00.00

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D-07.05.01.

DROGOWE BARIERY STALOWE

D-07.05.01

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem barier ochronnych stalowych
w ramach budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w
ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest 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 dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych
z ustawieniem barier ochronnych stalowych przy drogach krajowych.
Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem uwzględniający podział na typy barier
zawierają Kosztorysy ofertowe.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne,
wyjechaniu pojazdu poza koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami
lub przeszkodami stałymi znajdującymi się
w pobliżu jezdni.
1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest
prowadnica wykonana z profilowanej taśmy stalowej.
1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdziałająca niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca .
1.4.4. Bariera dzieląca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi
dwujezdniowej lub bocznym pasie dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu pojazdu na
drugą jezdnię .
1.4.5. Bariera osłonowa - bariera ochronna umieszczona między jezdnią a obiektami lub
przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni.
1.4.6. Bariera wysięgnikowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków
za pośrednictwem wysięgników zapewniających odstęp między słupkiem a prowadnicą co
najmniej 250 mm.
1.4.7. Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za
pośrednictwem przekładek zapewniających odstęp między prowadnicą a słupkiem od 100
mm do 180 mm.
1.4.8. Bariera bezprzekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpośrednio
do słupków.
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1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy
stalowej, mający za zadanie umożliwienie płynnego wzdłużnego przemieszczenia pojazdu w
czasie kolizji, w czasie którego prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób
plastyczny.
Odróżnia się dwa typy profilowanej taśmy stalowej: typ A i typ B, różniące się kształtem
przetłoczeń.
1.4.10. Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub
kształtownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokości od 100 do 140 mm,
umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest nadanie barierze
korzystniejszych właściwości kolizyjnych (niż w barierze bezprzekładkowej), powodujących,
że prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania lub przemieszczania słupków nie jest
odginana do dołu, lecz unoszona ku górze.
1.4.11. Ustawienie nowych barier – zabieg odtworzenia istniejącego systemu w ramach
utrzymania dróg, polegających na montażu tożsamego systemu barier w miejsce
uszkodzonego lub ustawienie barier drogowych w nowych lokalizacjach. Ustawienie nowych
barier w miejsce uszkodzonych ma zastosowanie w przypadku uszkodzenia bariery na
odcinku w sposób uniemożliwiający naprawę poszczególnych elementów systemu.
1.4.12. Wysięgnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygiętej blachy
stalowej lub
z kształtownika stalowego, umieszczony pomiędzy prowadnicą a
słupkiem, którego zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w określonej odległości od słupka,
zwykle około 0,3 do 0,4 m, co zapewnia dużą podatność prowadnicy bariery w pierwszej
fazie kolizji oraz dość łagodnie obciąża słupki siłami od nadjeżdżającego pojazdu.
1.4.13 Barierę (system) charakteryzują poniższe parametry określane zgodnie z PN-EN 1317
za pomocą testów zderzeniowych:
poziom powstrzymywania [T, N, H] – określenie tzw. kryterium badania zderzeniowego
(badania przyjmującego),
poziom intensywności zderzenia [A, B, C] – kryterium określające stopień zabezpieczenia
osób znajdujących się w pojeździe,
szerokość pracująca [W] – odległość pomiędzy boczną powierzchnią czołową od strony
ruchu przed zderzeniem z systemem ograniczającym drogę i maksymalnym dynamicznym
bocznym położeniem jakiejkolwiek większej części systemu ( lub pojazdu).
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie robót, metody użyte przy robotach oraz za ich zgodność z SST
i poleceniami Zamawiającego.
W przypadku wykonywania odcinków barier drogowych, bariery te muszą spełniać
bezwzględnie wymagania normy PN-EN 1317, posiadać certyfikat CE lub być oznakowane
znakiem budowlanym B i odpowiadać wymaganiom Zarządzenia nr 31 z 2010 r. GDDKiA w
sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
W przypadku ustawiania nowych odcinków barier drogowych wykorzystywane mogą
być wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania na podstawie obowiązujących w
przedmiotowym zakresie przepisów prawa.
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że materiały spełniają wymagania SST
w czasie realizacji robót.
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U nr 92 poz. 881,
2004 r., wyrób budowlany (materiał) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu
robót budowlanych, jeżeli jest:
oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.
Producent wyrobu budowlanego winien dołączyć do wyboru krajową deklarację
zgodności.
Sposób deklarowania oraz oceny zgodności wyrobu budowlanego określa Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041 z 2004 r.).
Na podstawie decyzji Komisji nr 96/579/WE z dnia 24.06.1996 r. urządzenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne – system bezpieczeństwa ruchu) objęte
są systemem oceny zgodności „1” (z normą zharmonizowaną) – oznakowanie znakiem CE.
2.2. Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych
Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych,
które posiadają znak CE, wydany na podstawie badań zderzeniowych czyli spełniają
wymagania PN-EN 1317-2 w zakresie poziomu powstrzymywania (H), poziomu
intensywności zderzenia (A lub B) i szerokości pracującej (W) zgodnej z odpowiednimi
przepisami.
Wszystkie zastosowane materiały powinny być zgodne z PN lub Aprobatami
Technicznymi.
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych określone są poprzez typ bariery
podany
w dokumentacji projektowej, nawiązujący do ustaleń producenta barier. Do
elementów tych należą:
prowadnica,
słupki,
pas profilowy,
wysięgniki,
przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe,
łączniki ukośne,
obejmy słupka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogą wystąpić materiały do
wykonania elementów betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.
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2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1. Prowadnica
Typ prowadnicy z profilowanej taśmy stalowej powinien być określony w
dokumentacji projektowej, przy czym:
typ A powinien odpowiadać ustaleniom producenta barier,
typ B powinien odpowiadać PN-H-93461-15
Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montażowych prowadnicy powinny być
zgodne z ofertą producenta.
Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków
powłoki antykorozyjnej.
Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach.
2.3.2. Słupki
Słupki bariery powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Słupki wykonuje się zwykle z kształtowników stalowych o przekroju poprzecznym:
dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma. Wysokość środnika kształtownika wynosi zwykle
od 100 do 140 mm. Wymiary najczęściej stosowanych słupków stalowych przedstawiono w
załączniku 11.8.
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia
kształtownika walcowanego powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna
od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte
wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć
łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza
dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika.
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień,
pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne
według PN-H-84020 - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.
Tablica 1. Podstawowe własności kształtowników, według PN-H-84020
Stal

Granica plastyczności,
minimum dla słupków, MPa

Wytrzymałość na rozciąganie
dla słupków, MPa

St3W
St4W

195
225

od 340 do 490
od 400 do 550

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach.
2.3.3. Inne elementy bariery
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien
on odpowiadać PN-H-93461-28 w zakresie wymiarów, masy, wielkości statycznych i
odchyłek wymiarów przekroju poprzecznego.
Inne elementy bariery, jak wysięgniki, łączniki ukośne, obejmy słupka, wsporniki,
podkładki, przekładki, śruby, światła odblaskowe itp. powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i być zgodne z ofertą producenta barier w zakresie wymiarów,
odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju materiału, ew. zabezpieczenia
antykorozyjnego itp.
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Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki przewidziane do mocowania między sobą
elementów bariery powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i
wypukłych karbów.
Dostawa większych wymiarowo elementów bariery może być dokonana luzem lub w
wiązkach. Śruby, podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w
pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od wielkości
i masy wyrobów.
Elementy bariery powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem.
2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją
Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki
sposób, aby zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach
normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności. W przypadku braku wystarczających danych minimalna grubość powłoki cynkowej powinna
wynosić 60 m.
2.4. Składowanie materiałów
Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej
przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych
typów należy układać oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy
montażowe i połączeniowe można składować w pojemnikach handlowych producenta.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami. Zaleca się, aby drobne frakcje kruszywa były chronione za pomocą plandek lub
zadaszeń. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie
dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08.
Inne materiały należy przechowywać w sposób zgodny z zaleceniami producenta.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w SST.
3.2. Sprzęt do wykonania barier
Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
kafar do wbijania i wyciągania słupków w grunt
wibromłotów do pogrążania słupków w grunt.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
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4.2. Transport elementów barier stalowych
Transport elementów barier może odbywać się dowolnym środkiem transportu.
Elementy konstrukcyjne barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu.
Elementy dłuższe (np. profilowaną taśmę stalową, pasy profilowe) należy przewozić w
opakowaniach producenta. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w
pojemnikach handlowych producenta.
Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier można dokonywać za pomocą
żurawi lub ręcznie. Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji
przed pomieszaniem. Elementy barier należy przewozić w warunkach zabezpieczających
wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
wymaganiami SST.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem właściwych robót przy ustawianiu nowych barier należy, na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Zamawiającego:
wytyczyć trasę bariery,
ustalić lokalizację słupków ,
określić wysokość prowadnicy bariery,
określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery,
ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp.
Natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia bariery w zakresie stwarzającym zagrożenie
dla uczestników ruchu, należy usunąć z korony drogi elementy stwarzające zagrożenie, a
miejsce to należy zabezpieczyć przez odpowiednie oznakowanie.

5.3. Osadzenie słupków
5.3.1. Słupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie
5.3.1.1. Wykonanie dołów pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Zamawiający nie ustali inaczej, to doły
(otwory) pod słupki powinny mieć wymiary:
przy wykonywaniu otworów wiertnicą - średnica otworu powinna być większa o około 20
cm od największego wymiaru poprzecznego słupka, a głębokość otworu od 1,25 do 1,35 m
w zależności od typu bariery,
przy ręcznym wykonaniu dołu pod fundament betonowy - wymiary przekroju
poprzecznego mogą wynosić 30 x 30 cm, a głębokość otworu co najmniej 0,75 m przy
wypełnianiu betonem otworu gruntowego lub wymiary powinny być ustalone
indywidualnie w przypadku stosowania prefabrykowanego fundamentu betonowego.
5.3.1.2. Osadzenia słupków w otworach wypełnionych gruntem
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Zamawiający nie ustali inaczej, to osadzenie
słupków w wykonanych uprzednio otworach (dołach) powinno uwzględniać:
48

TRANSMOST Sp. z o.o.

Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa

D-07.05.01

zachowanie prawidłowego położenia i pełnej równoległości słupków, najlepiej przy
zastosowaniu odpowiednich szablonów,
wzmocnienie dna otworu warstwą tłucznia (ew. żwiru) o grubości warstwy min. 5 cm,
wypełnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m 3
piasku) lub zagęszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaźnik zagęszczenia nie
powinien być mniejszy niż 0,95 według normalnej metody Proctora.
5.3.1.3. Osadzenie słupków w fundamencie betonowym
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Zamawiający nie ustali inaczej, to osadzenie
słupków
w otworze, w gruncie wypełnionym betonem lub w prefabrykowanym
fundamencie betonowym powinno uwzględniać:
ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacją projektową, a w przypadku braku
wskazań - zgodnego z zaleceniem producenta barier,
wypełnienie otworu mieszanką betonową klasy B15, odpowiadającą wymaganiom PN-B06250. Do czasu stwardnienia betonu słupek zaleca się podeprzeć. Zaleca się wykonywać
montaż bariery na słupkach co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie.
5.3.2. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Zamawiający na wniosek Wykonawcy ustali
bezpośrednie wbijanie lub wwibrowywanie słupków w grunt, to Wykonawca przedstawi do
akceptacji Zamawiającego sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i
nie powodujący odkształceń lub uszkodzeń słupka,
rodzaj sprzętu, wraz z jego charakterystyką techniczną, dotyczący urządzeń wbijających
(np. kafarów) ręcznych lub mechanicznych względnie wibromłotów pogrążających słupki
w gruncie poprzez wibrację i działanie udarowe.
5.3.3. Tolerancje osadzenia słupków
Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynikająca z
wymiarów wydłużonych otworów w prowadnicy, służących do zamocowania słupków,
wynosi 11 mm.
Dopuszczalna różnica wysokości słupków, decydująca czy prowadnica będzie
zamocowana równolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami
otworów w słupkach do mocowania wysięgników lub przekładek i wynosi 6 mm.
5.4. Montaż bariery
Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji
Zamawiającemu.
Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z
zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.
Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością
otworów
w elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i
płynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.
Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub
cięć, naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery.
Przy montażu prowadnicy typu B należy łączyć sąsiednie odcinki taśmy profilowej,
nakładając następny odcinek na wytłoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem
ruchu pojazdów, tak aby końce odcinków taśmy przylegały płasko do siebie i pojazd
przesuwający się po barierze, nie zaczepiał o krawędzie złączy. Sąsiednie odcinki taśmy są
łączone ze sobą zwykle przy użyciu śrub noskowych specjalnych, zwykle po sześć na każde
połączenie.
TRANSMOST Sp. z o.o.
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Montaż wysięgników i przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany
ściśle według zaleceń producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu
elementów (obejm, wsporników itp.) oraz właściwych śrub i podkładek.
Przy montażu barier należy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne z
dokumentacją projektową i wytycznymi producenta barier:
przy montażu początkowych i końcowych odcinków należy postępować zgodnie z
zapisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
(Dz. U. nr 63 poz. 735 z późn. zm.) oraz z WSDBO tj. należy stosować zagłębione i
zakotwione poniżej poziomu gruntu zakończenia barier (zakaz stosowania wyniesionych
ponad poziom gruntu zakończeń, także zakończeń zwanych „baranim rogiem”),
odcinków barier osłonowych o właściwej długości odcinka bariery: a) przyległego do
obiektu lub przeszkody, b) przed i za obiektem, c) ukośnego początkowego, d) ukośnego
końcowego, e) wzmocnionego,
odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na
dojazdach do mostu z zastosowaniem właściwej długości odcinka ukośnego w planie, jak
również połączenia z barierami betonowymi pełnymi i ew. poręczami betonowymi,
przerw, przejść i przejazdów w barierze w celu np. dojścia do kolumn alarmowych lub
innych urządzeń, przejścia pieszych z pobocza drogi za barierę w tym na chodnik mostu,
na skrzyżowaniu z drogami, przejścia przez pas dzielący, przejazdu poprzecznego przez
pas dzielący,
dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, osłony słupków bariery,
itp.
Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe:
a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) białe
- po lewej stronie jezdni.
Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z
ustaleniami WSDBO .
Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z
wytycznymi producenta barier.
5.5. Roboty betonowe
Elementy betonowe fundamentów i kotew powinny być wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową lub SST oraz powinny odpowiadać wymaganiom:
PN-B-06250 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,
PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania,
dojrzewania, pielęgnacji i transportu,
punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postanowień dotyczących betonu i jego
składników.
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06251, zapewniając sztywność
i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Przed wypełnieniem mieszanką
betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z
mieszanki betonowej. Termin rozbiórki deskowania powinien być zgodny z wymaganiami
PN-B-06251.
Skład mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilości wody, zapewnić
szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Wartość stosunku
wodno-cementowego W/C nie powinna być większa niż 0,5. Konsystencja mieszanki nie
powinna być rzadsza od plastycznej.
Mieszankę betonową zaleca się układać warstwami o grubości do 40 cm bezpośrednio
z pojemnika, rurociągu pompy lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami
wgłębnymi.
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Po zakończeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyższej od +5oC, należy
prowadzić pielęgnację wilgotnościową co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu
powinna spełniać wymagania PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
być chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.6. Rodzaje robót remontowych i sposób ich naprawy
Następujące usterki wykonanych barier ochronnych stalowych wymagają napraw lub
wymiany uszkodzonych elementów, gdy:
- fragment bariery jest odkształcony np. wygięty, skręcony lub pęknięty (bariera w
uzgodnionym zakresie remontu podlega kompletnej wymianie to znaczy, że wymienić
należy elementy prowadnicy
z uszkodzonymi przekładkami, wysięgnikami,
pasem profilowym, śrubami, podkładkami, obejmami słupka itp.),
Naprawa bariery powinna nawiązywać do zasad montażu, zgodnych z instrukcją
producenta bariery oraz zawierać elementy tego samego typu co bariera pierwotna.
Szczególnie należy przestrzegać zaleceń zapisanych w pkt. 5.3 i 5.4 SST.
Wszelkie odstępstwa od wymienionych wymagań powinny być zaakceptowane przez
Zamawiającego.
Uszkodzone elementy zakwalifikowane do wymiany, po demontażu powinny być
odwiezione przez Wykonawcę w miejsce uzgodnione z Zamawiającym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z ustawieniem barier Wykonawca
powinien przedstawić Zamawiającemu:
atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarządzającego drogą,
według wymagania punktu 2.2,
zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są
zobowiązani przez właściwe normy PN i BN, jak kształtowniki stalowe, pręty
zbrojeniowe, cement.
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą
materiały do wykonania fundamentów betonowych i ew. kotew „na mokro”. Uwzględniając
nieskomplikowany charakter robót betonowych, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może
zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
Przed przystąpieniem do robót remontowych Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji
zgodności itp. materiałów przewidzianych do użycia przy remoncie),
- wykonać badania właściwości materiałów,
- przedstawić dokumenty oraz ew. wyniki badań Zamawiającemu do akceptacji.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem)
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
TRANSMOST Sp. z o.o.
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Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy
2.
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie
2.
Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producenta
Rodzaj
L
Liczba badań
badania
p.
1 Sprawdzenie 5 do 10 badań z
powierzchni wybranych
losowo
elementów w
każdej
dostarczanej
partii wyrobów
liczącej do 1000
elementów
2 Sprawdzenie
wymiarów

Opis badań

Ocena wyników
badań

Powierzchnię
zbadać nie
uzbrojonym okiem.
Do ew. sprawdzenia
głębokości wad
użyć dostępnych
narzędzi (np.
liniałów z
czujnikiem,
suwmiarek,
mikrometrów itp.)
Przeprowadzić
uniwersalnymi
przyrządami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

Wyniki powinny
być zgodne z
wymagania-mi
punktu 2 i katalogiem (informacją)
producenta barier

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

W czasie wykonywania robót należy zbadać:
zgodność wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary,
wysokość prowadnicy nad terenem),
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem
(informacją) producenta barier,
prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5,
poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5,
poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5,
prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
poprawność wykonania ew. robót betonowych, zgodnie z punktem 5,
poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w
odległościach ustalonych w WSDBO.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 pkt. 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania odbioru robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 pkt. 8.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania odbioru robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.

PN-B-03264

2.
3.
4.
5.

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-19701

6.
7.
8.

PN-B-23010
PN-B-32250
PN-D-95017

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020
PN-H-93010
PN-H-93403
PN-H-93407
PN-H-93419
PN-H-93460-03

17. PN-H-93460-07
18. PN-H-93461-15
19. PN-H-93461-18
20. PN-H-93461-28
21. PN-M-82010
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne
wymagania i badania
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki
równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do
490
MPa
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Zetowniki ze stali
węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego
przeznaczenia. Kształtownik na poręcz drogową, typ B
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego
przeznaczenia. Ceowniki półzamknięte prostokątne
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe bariery ochronne
Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-M-82101
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
BN-73/0658-01
BN-87/5028-12

Śruby ze łbem sześciokątnym
Śruby ze łbem kwadratowym
Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
Wkręty do drewna ze łbem kulistym
Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i
kwadratowym
28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
29. BN-80/6775Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
03.01
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
30. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna
31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania
TRANSMOST Sp. z o.o.
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31. PN-EN 1317-1:2001 Systemy ograniczające drogę – Część 1: Terminologia i ogóle
kryteria metod badań.
32. PN-EN 1317-2:2001 Systemy ograniczające drogę – Część 2: Klasy działania, kryteria
przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych.
10.2. Pozostałe przepisy
1.

2.

54

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 03.08.2000 r. z późn.
zm.)
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Załącznik
do Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
23.04.2010 r.
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URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH

1.

WSTĘP

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych przy
obiektach projektowanych w ramach budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad
obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie wykonania prac
związanych z:
1.3.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych:
wygrodzenia dla pieszych typu olsztyńskiego
wygrodzenia dla pieszych typu U-11a
Celem stosowania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych jest ochrona życia i
zdrowia uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców oraz pasażerów
pojazdów poprzez uniemożliwienie nagłego wtargnięcia na jezdnię w miejscach do tego
nieprzeznaczonych.
Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych powinny być zlokalizowane w szczególności:
między jezdnią i chodnikiem położonym bezpośrednio przy jezdni, gdy prędkość
projektowa na drodze wynosi Vp > 80 km/h,
na pasach dzielących w miejscach przewidywanego nieprzepisowego przekraczania jezdni,
w miejscach o niedostatecznej widoczności, gdzie spodziewane jest przekraczanie jezdni,
w rejonie wyjść ze szkół i terenów zabaw dzieci,
w sąsiedztwie bezkolizyjnych przejść dla pieszych,
na przystankach komunikacji zbiorowej usytuowanych między jezdniami o przeciwnych
kierunkach jazdy (np. w torowisku tramwajowym lub w węzłach dróg ekspresowych) .
1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu
kołowego wykonane z kształtowników stalowych, siatek na linkach naciągowych, ram z
kształtowników wypełnionych siatką, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub
szkła zbrojonego.
1.4.2. Bariery łańcuchowe - przegrody fizyczne oddzielające ruch pieszy od ruchu kołowego
wykonane z rur i łańcuchów stalowych.
1.4.3. Zapory z kwietników betonowych - formy betonowe spełniające rolę donic
kwiatowych o różnych kształtach lub elementów betonowych lub żelbetowych w formie
słupów o kształtach przeważnie cylindrycznych o niewielkich wysokościach i znacznych
średnicach połączonych ze sobą różnego rodzaju łańcuchami stalowymi o bardzo różnych
asortymentach.
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1.4.4. Kształtowniki - wyroby o stałym przekroju poprzecznym w kształcie złożonej figury
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub
w połączeniu z innymi materiałami budowlanymi.
1.4.5. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu
(płóciennym, skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz
kombinowana (harfowa, pętlowa, półpętlowa) o różnych wielkościach oczek.
1.4.6. Siatka pleciona ślimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich
spiral wykonanych z drutu okrągłego.
1.4.7. Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego
tworzące linę stalową.
1.4.8. Łańcuch techniczny ogniwowy - wyrób z prętów lub walcówki stalowej o ogniwach
krótkich, średnich i długich zgrzewanych elektrycznie.
1.4.9. Szkło zbrojone - szkło mające wewnątrz wtopioną równolegle do powierzchni siatkę
drucianą.
1.4.10 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i 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”
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” pkt 2.
2.2

Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszy,
objętych niniejszą ST, są:
słupki metalowe i elementy połączeniowe,
pręty stalowe,
beton i jego składniki,
materiały do malowania i renowacji powłok malarskich.
2.3

Słupki metalowe i elementy połączeniowe

2.5.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków
Słupki metalowe ogrodzeń można wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych i
wyjątkowo z rur kwadratowych lub prostokątnych, względnie z kształtowników: kątowników,
ceowników (w tym: częściowo zamkniętych), teowników i dwuteowników, zgodnie z
dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera.
Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków można przyjmować zgodnie z
tablicami od 6 do 13.
Tablica 6. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219 [11]
Średnica
zewnętrzna
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Grubość
ścianki

Masa 1 m rury
kg/m

Dopuszczalne odchyłki, %
średnicy
grubości
zewnętrznej
ścianki
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51,0
54,0
57,0
60,3
63,5
70,0
76,1
82,5
88,9
101,6

od 2,6 do 12,5
od 2,6 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 20,0
od 3,2 do 20,0
od 3,2 do 34,0
od 3,6 do 20,0

od 3,10 do 11,9
od 3,30 do 13,9
od 3,87 do 15,0
od 4,11 do 16,1
od 4,33 do 18,7
od 5,80 do 21,3
od 5,24 do 27,7
od 6,26 do 30,8
od 6,76 do 34,0
od 8,70 do 40,2

1,25

15

Tablica 7. Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [12]
Średnica
zewnętrzna
mm

Grubość
ścianki
mm

Masa
1 m rury
kg/m

Dopuszczalne odchyłki, %
Średnica
Grubość
zewnętrzna
ścianki

51,0
54,0
57,0
60,3
63,5

od 2,9 do 5,6
od 2,9 do 8,0
od 2,9 do 10,0
od 7,1 do 10,0
od 7,1 do 10,0

od 3,44 do 6,27
od 3,65 do 9,04
od 3,87 do 11,60
od 9,34 do 12,40
od 9,90 do 13,20

1,0

15

Tablica 8. Kątowniki równoramienne wg PN-H-93401 [21]
Wymiary
ramion
mm

Grubość
ramienia
mm

40 x 40
45 x 45
50 x 50
60 x 60
65 x 65
75 x 75
80 x 80
90 x 90
100 x 100

od 4 do 5
od 4 do 5
od 4 do 6
od 5 do 8
od 6 do 9
od 5 do 9
od 6 do 10
od 6 do 11
od 8 do 12

Masa 1 m
kątownika
kg/m
od 2,42 do 2,97
od 2,74 do 3,38
od 3,06 do 4,47
od 4,57 do 7,09
od 5,91 do 8,62
od 5,76 do 10,00
od 7,34 do 11,90
od 8,30 do 14,70
od 12,20 do 17,80

Dopuszczalne odchyłki mm
długości ramienia

grubości ramion

1

0,4

1,5

0,5

_____________
2

____________
0,6

Tablica 9. Kątowniki nierównoramienne wg PN-81/H-93402 [22]
Wymiary
ramion
mm

Grubość
ramienia
mm

Masa 1 m
kątownika
kg/m

45x30
60x40
65x50
70x50
75x50
80x40
80x60
80x65
90x60
100x50
100x65

od 4 do 5
od 5 do 6
od 5 do 8
7
od 5 do 8
6
od 6 do 8
10
8
8
od 7 do 10

od 2,24 do 2,76
od 3,76 do 4,46
od 4,35 do 6,75
6,24
od 4,75 do 7,39
5,41
od 6,37 do 8,34
10,7
8,96
8,99
od 8,77 do 12,3

Dopuszczalne odchyłki mm
długości ramienia

grubości ramion

1
1,5;

1,0

+ 0,3; - 0,5

1,5
1,5;

1,0

+ 0,4; - 0,7

1,5

Tablica 10. Ceowniki walcowane wg PN-H-93403 [23]
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57

Specyfikacje Techniczne

Oznaczenie
[ 40
[ 45
[ 50
[ 65
[ 80

Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa

Wymiary - mm
wysoszerogrubość
kość
kość
środnika
środnika stopki
40
20
5
45
38
5
50
38
5
65
42
5,5
80
45
6

[100
[120
[140

100
120
140

50
55
60

Masa
1m
ceownika
kg/m
4,75
5,03
5,59
7,09
8,64

6
7
7

Dopuszczalne odchyłki mm
środnika

10,60
13,40
16,00

stopki

1,5

grubości

1,5

+0,3; -0,5
+ 0,4
- 0,75

2,0

2,0

+0,4; -1,0

Tablica 11. Teowniki walcowane wg PN-H-93406 [24]
Oznaczenie
T 40x40
T 50x50
T 60x60
T 80x80
T100x 100

Wymiary - mm
wysokość szerokość grubość
środnika
stopki
środnika
40
40
5
50
50
6
60
60
7
80
80
9
100
100
11

Masa 1 m Dopuszczalne odchyłki mm
teownika
środnika stopki grubości
kg/m
2,96
1
1
0,5
4,44
6,23
10,70
1,5
1,5
0,75
16,40

Tablica 12. Dwuteowniki walcowane wg PN-H-93407 [25]
Oznaczenie
I 80
I 100
I 120
I 140

Wymiary - mm
wysokość szerokość grubość
środnika
stopki
środnika
80
100
120
140

42
50
58
66

3,9
4,5
5,1
5,75

Masa 1 m Dopuszczalne odchyłki mm
dwuteowśrodnika stopki grubości
nika, kg/m
5,94
8,34
11,10
14,30

2

1,5

0,5

Na wygrodzenie U11a należy zastosować następujące kształtowniki:
Rama o wym. 2000÷2200mmx1000mm wykonana z kątownika o wymiarach 45x45mm i
wypełniona prętami stalowymi średnicy Ø10mm. Słupki wykonane z rury ocynkowanej Ø50
mm (górna część słupka zakończona stalowym kapturkiem).
Na wygrodzenie typu olsztyńskiego należy zastosować:
Słupki z rur o średnicy Ø60 mm i przęsło z rur o średnicy Ø50 mm. Długość przęsła to 1,5 m.
Słupki powinny być zakończone stalowymi kapturkami zamocowanymi w sposób
uniemożliwiający demontaż przez osoby postronne
2.5.2. Wymagania dla rur
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub
innej zaakceptowanej przez Inżyniera.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci
łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności,
pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach
dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o:
długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniami; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm,
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długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej
3 m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości
wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny
przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np.
R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [17], PN-H-84018 [14], PN-H-84019 [15], PN-H-8403002 [18] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [13].
2.5.3. Wymagania dla kształtowników
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [20]. Powierzchnia
kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak
widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez
szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia
i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną
dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika.
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień,
pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne
według PN-H-84020 [16] - tablica 13 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy
zgłaszającym zamówienie i wytwórcą.
Tablica 13. Podstawowe własności kształtowników wg PN-H-84020 [16]

Stal

Granica plastyczności, MPa, minimum dla
wyrobów o grubości lub średnicy

do
40 mm
St3W
225
St4W

265

od 40
do 63
215

od 63
do 80
205

255

245

od 80 od 100
do 100 do 150
205
195
235

225

Wytrzymałość na rozciąganie,
MPa, dla wyrobów o grubości lub
średnicy
od 150
do
od 100
do 200
100mm
do 200
185
od 360
od 340
do 490
do 490
215
od 420
od 400
do 550
do 550

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach z tym, że kształtowniki o
masie do 25 kg/m dostarcza się tylko w wiązkach.
2.5.4. Wymagania dla elementów połączeniowych do mocowania elementów barier
Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy połączeniowe przewidziane do
mocowania między sobą barier i płotków jak: śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste,
gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
Własności mechaniczne elementów połączeniowych powinny odpowiadać
wymaganiom PN-M-82054 [36], PN-M-82054-03 [37] lub innej normy uzgodnionej.
Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych
lub paletach w zależności od wielkości i masy wyrobów.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych,
z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed
uszkodzeniem.
Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania:
a) umiarkowanych - 8 µm,
b) ciężkich
- 12 µm,
zgodnie z określeniem agresywności korozyjnej środowisk według PN-H-04651 [2].
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2.5.5. Wymagania dla drutu spawalniczego
Nie dopuszcza się wykonywania połączeń spawanych poza Wytwórnią (np. na
budowie)
2.5.6. Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5%. Minimalna grubość
powłoki cynkowej (suchej) powinna wynosić min 80µm.
Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może
ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od
podłoża.
2.4

Pręty stalowe

Pręty stalowe można używać do wykonywania wygrodzeń z ram z kątowników
zgodnie z dokumentacją, ST lub wskazaniami Inżyniera.
Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla walcówki i
prętów stalowych walcowanych na gorąco, powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-9320002 [20].
Tablica 15. Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne odchyłki wymiarowe w mm
(wyciąg z normy PN-H-93200-02 [20])
Średnica, mm
walcówka

pręty

8
9
10
11
12
13
14
15

8
9
10
11
12
13
14
15

2.5

Dopuszczalna odchyłka średnicy w mm
dla dokładności
zwykłej
podwyższonej
wysokiej

0,4

0,3

0,2

Beton i jego składniki

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz
bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób
umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową,
deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej,
możliwość zniekształceń lub odchyleń w betonowanej konstrukcji.
Klasa betonu - jeśli w dokumentacji projektowej lub ST nie określono inaczej,
powinna być B15 lub B20 zgodnie z M. 13.02.02.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej
„32,5”, odpowiadającym wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Transport i przechowywanie
cementu powinny być zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [46].
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywa łamanego i otoczaków) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B06712 [5].
Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [10]. Bez
badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną.
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to
dokumentacja projektowa, ST lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych
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dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PNB-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010 [9].
Pręty zbrojenia mogą być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa lub
ST. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [4]. Właściwości mechaniczne stali
używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać PN-B-03264 [1].
2.6

Materiały do malowania powłok malarskich

Do malowania należy używać materiały zgodne z PN-B-10285 [6] (tab. 18) lub
stosownie do ustaleń ST, bądź wskazań Inżyniera.
Tablica 18. Sposoby malowania zewnątrz budynków (wyciąg z tab. 2 PN-B-10285[6])
Lp.
4

5

Rodzaj
podłoża
Stal

Żeliwo
i metale
nieżelazne

Rodzaj
Rodzaj powłoki
podkładu
malarskiej
farba
olejna a) dwuwarstwowa
z
miniowa 60% lub
farby albo
ftalowa miniowa b) jak
w
a)
i
60%
jednowarstwowa z
lakieru
olejnego
schnącego
na
powietrzu, rodzaju
III
dwuwarstwowa
z
bez podkładu
farby

Zastosowanie
elementy
ślusarskokowalskie
pełne
i
ażurowe (poręcze, kraty,
ogrodzenie, bramy itp.)

budowa latarni
ulicznych, słupki
ogrodzeniowe itp. oraz
elementy z metali
nieżelaznych

Nie dopuszcza się stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie
mających uzgodnionych wymagań oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm.
W przypadku, gdy barwa i połysk odgrywają istotną rolę, a nie są ujęte w normach,
powinny być ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawcą.
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 wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych

Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
szpadli, drągów stalowych, młotków, kluczy do montażu elementów panelowych itp.
środków transportu materiałów,
żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
ewentualnych wiertnic do wykonania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym (lecz nie w
terenach uzbrojonych w centrach miast),
ewentualnych młotów (bab), wibromłotów do wbijania lub wwibrowania słupków w grunt,
przewoźnych zbiorników do wody,
betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
koparek kołowych (np. 0,15 m3) lub koparek gąsiennicowych (np. 0,25 m3),
sprzętu spawalniczego itp.
4.

TRANSPORT
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Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2.

Transport materiałów

Rury stalowe na słupki, przeciągi, pochwyty przewozić można dowolnymi środkami
transportu. W przypadku załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii rur należy
je zabezpieczyć przed pomieszaniem.
Kształtowniki można przewozić dowolnym środkiem transportu luzem lub w
wiązkach. W przypadku ładowania na środek transportu więcej niż jednej partii wyrobów
należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów metalizowanych
zalecana jest ostrożność ze względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne,
występujące przy uderzeniach.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających
wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do
transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się np. za
pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej.
Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed
korozją, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [46], zaś
mieszankę betonową wg PN-B-06251 [4].
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.

Zasady wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych

W zależności od wielkości robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera
zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych na
zapleczu.
Przed wykonywaniem robót należy wytyczyć lokalizację barier, płotków i innych
urządzeń liniowych zabezpieczających ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej,
ST lub zaleceń Inżyniera.
Do podstawowych czynności objętych niniejszą ST przy wykonywaniu ww. robót
należą:
wykonanie dołów pod słupki,
wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,
ustawienie słupków,
zamontowanie elementów między słupkami,
5.3.

Wykonanie dołów pod słupki

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny
mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od
0,7 do 1,0 m.
5.4.

Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to słupki mogą być
osadzone w betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na
zapleczu i dostarczane do miejsca budowy urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych. Po
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uzyskaniu akceptacji Inżyniera, słupki betonowe w części przeznaczonej do zamocowania w
gruncie mogą być częściowo obłożone kamieniami lub gruzem i częściowo w górnej warstwie
zalane betonem a po stwardnieniu przysypane ziemią.
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową
odpowiadającą wymaganiom punktu 2.9. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy
podeprzeć.
Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można
wykorzystywać do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a
jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach.
5.5.

Ustawienie słupków

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w
linii urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych, a ich wierzchołki powinny znajdować się na
jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury.
5.6.

Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST ustali bezpośrednie wbijanie lub
wwibrowywanie słupków w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera:
sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący
odkształceń lub uszkodzeń słupka,
rodzaj sprzętu (i jego charakterystykę techniczną), dotyczący np. młotów (bab) ręcznych
podnoszonych bezpośrednio (lub przy użyciu urządzeń pomocniczych) przez robotników,
młotów mechanicznych z wciągarką ręczną lub napędem spalinowym, wibromłotów
pogrążających słupki w gruncie poprzez wibrację i działanie udarowe
przy zachowaniu wymagań ustawienia słupków podanych w p. 5.5 z anulowaniem
postanowień dotyczących wykonania dołów i fundamentów podanych w punktach 5.3 i 5.4.
5.7.

Wykonanie spawanych złącz elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
Nie dopuszcza się wykonywania połączeń spawanych poza Wytwórnią (np. na budowie)

5.8.

Malowanie metalowych urządzeń zabezpieczających ruch pieszych

Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni
pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie należy malować pędzlem
lub wałkiem w temperaturze poniżej +5oC, jak również malować metodą natryskową w
temperaturze poniżej +15oC oraz podczas występującej mgły i rosy.
Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu urządzeń:
z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę,
zgorzelinę, ewentualnie starą łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia zmniejszające
przyczepność farby do podłoża; poprzez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowania, odpalania,
ługowania lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z wymaganiami PN-ISO-85011 [42] i PN-H-97052 [27],
przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów
lub szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod
farbę,
do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku
zewnętrznego, dobrej jakości, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe,
akrylowe itp.)
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oraz
c) rozcieńczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby,
farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha”
(zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie
(połączenie lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby,
ewentualne przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczeń),
malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie metodą
natryskową (pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.),
z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą
nawierzchniową, przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym
wyschnięciu farby poprzedniej.
Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053 [28].
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają ST lub
Inżynier na wniosek Wykonawcy.
Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka
metalowego z betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych
miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozje słupka.
Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i
środowiska, z niską zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu
farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera badania na
zawartość szkodliwych składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika).
Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych
oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z
samej farby, należy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej
neutralizacji i detoksykacji.
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” pkt 6.
6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów
zaświadczenia o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie
z wymaganiami określonymi w pkt 2.3.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN)
dostarczyć zaświadczenia o jakości (atesty) należą:
rury i kształtowniki,
pręty zbrojeniowe,
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą
materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając
nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może
zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
6.3.

Badania i kontrola w czasie wykonywania robót

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
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Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem)
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 20.
Tablica 20. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producentów
Lp.
1

Rodzaj badania
Sprawdzenie
powierzchni

2

Sprawdzenie
wymiarów

Liczba badań
od 5 do 10
badań z wybranych losowo
elementów w
każdej dostarczonej partii
wyrobów liczącej do 1000
elementów

Opis badań
Powierzchnię zbadać
nieuzbrojonym okiem. Do ew.
sprawdzenia głębokości wad
użyć dostępnych narzędzi (np.
liniałów z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometrów itp.

Ocena
wyników badań

Wyniki badań
powinny być
zgodne z
wymaganiami
punktu 2.3.

Przeprowadzić uniwersalnymi
przyrządami pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punktach
od 2.3 do 2.11.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
a)
b)
c)
d)
e)

W czasie wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych należy zbadać:
zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktami od 2.3 do 2.11,
prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3,
poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.4,
poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6,

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych (typu
olsztyńskiego, typu U11a) jest m (metr). Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości
urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych.
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, ST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6, dały wyniki pozytywne.
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” pkt 9.
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9.2.

Cena jednostek obmiarowych
Cena 1 m wykonania ogrodzeń ochronnych sztywnych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji barier, płotków, poręczy,
paneli lub innych ogrodzeń sztywnych oraz materiałów pomocniczych,
dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy betonowej
zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa w sposób zapewniający stabilność,
doprowadzenie terenu wokół wykonanych urządzeń do stanu przewidzianego w
dokumentacji projektowej lub według zaleceń Inżyniera,
przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.
Wytworzenie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej fundamentów ujęto w ST M13.02.02 Beton klasy poniżej B25 bez deskowania.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1. PN-B-03264
2. PN-H-04651
3.
4.
5.
6.

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-10285

7. PN-B-13051
8. PN-B-19701
9. PN-B-23010
10. PN-B-32250
11. PN-H-74219
12. PN-H-74220
13. PN-H-82200
14. PN-H-84018
15. PN-H-84019
16.
17.
18.
19.
20.

PN-H-84020
PN-H-84023-07
PN-H-84030-02
PN-H-93010
PN-H-93200-02

21.
22.
23.
24.
25.
26.

PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407
PN-H-97051

27. PN-H-97052
28. PN-H-97053
29. PN-M-06515
30. PN-M-69011
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Konstrukcje żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności
korozyjnej środowisk
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoinach bezwodnych
Szkło płaskie zbrojone
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego
zastosowania
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno
ogólnego przeznaczenia
Cynk
Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego
przeznaczenia. Gatunki
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
Stal określonego zastosowania. Stal na rury
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco.
Walcówka i pręty ogólnego zastosowania. Wymiary
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
Stal. Teowniki walcowane na gorąco
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne
Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa i żeliwa do malowania
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogólne wytyczne
Dźwignice. Ogólne zasady projektowania ustrojów nośnych
Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych.
Podział i wymagania
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31. PN-M-69420
32. PN-M-69775
33.
34.
35.
36.
37.

PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054
PN-M-82054-03

38.
39.
40.
41.
42.

PN-M-84540
PN-M-84541
PN-M-84542
PN-M-84543
PN-ISO-8501-1

43. BN-73/0658-01
44. BN-89/1076-02
45
46

BN-83/5032-02
BN-88/6731-08

D-07.06.02

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych
Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania
Liny stalowe 1 x 7
Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne wymagania i badania
Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Właściwości mechaniczne śrub
i wkrętów
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krótkich
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach średnich
Łańcuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach długich
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej
nałożonych powłok
Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych.
Wymagania i badania
Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe
Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
47. Poręcze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiów i Projektów
Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa, 1976.
48. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965.
49. Leszek Mikołajków, „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na obiektach mostowych”.
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988.
50. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady stosowania znaków
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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ZASILANIE I OŚWIETLENIE KŁADKI DLA
PIESZYCH I ROWERZYSTÓW WRAZ Z
POCHYLNIAMI I SCHODAMI

1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przyłącza
energetycznego oraz oświetlenia kładki dla pieszych nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w
ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia Robót jak w pkt.1.1. a w
szczególności:
Wykonania przyłącza kablowego YAKXS 4x35mm2 o długości 15 m ze słupa nr 9/3
do szafki oświetleniowo-pomiarowej. UWAGA: Przyłącze będzie realizowane przez
Rejonowy Zakład Energetyczny w Grójcu w ramach zawartej umowy
przyłączeniowej;
Zabudowy szafki przyłączeniowej, sterowniczo-pomiarowej dla potrzeb oświetlenia
kładki, schodów i pochylni – kpl-1;
Instalacji latarń oświetleniowych na uprzednio przygotowanych konstrukcjach kładki
w ilości 4 szt. na kładce i 4 szt. na pochylni;
Ułożenia kabla oświetleniowego wykonanego z żył miedzianych zasilającego
latarnie oświetleniowe w rurach – na kładce i w ziemi –wzdłuż drogi gminnej o
łącznej długości 251m;
Wykonania uziemienia latarń zabudowanych na kładce poprzez ułożenie bednarki
ocynkowanej o długości ok. 200m i uziomu szpilkowego z pręta stalowego
ocynkowanego o 18 – kpl-2.
Dla potrzeb oświetlenia kładki, schodów i pochylni należy zastosować słupy oświetleniowe
S-50SRwAL wykonane ze stopów aluminiowych w ilości 8 szt. Do oświetlenia kładki i
chodnika należy zastosować oprawy sodowe typu SGP 340 z żarówkami o mocy 70W i
kloszami z poliwęglanu odpornego na uszkodzenia i dewastację.
Sterowanie i zapalanie oświetlenia odbywać się będzie automatycznie za pomocą zegara
astronomicznego umieszczonego w szafce oświetleniowo-pomiarowej.
Szafka oświetleniowo-pomiarowa będzie wykonana z tworzywa utwardzonego PCV z
własnym fundamentem.
W szafce zainstalowany będzie układ pomiarowy 1-f, zabezpieczenia przelicznikowe
przystosowane do oplombowania, zegar astronomiczny, zabezpieczenie obwodu, stycznik i
łącznik umożliwiający ręczne załączenie oświetlenia.
Szafkę oświetleniowo-pomiarową zabudować jako wolnostojącą przy istniejącym słupie
energetycznym nr 9/3.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na
fundamencie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie
większej niż 16 m.
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1.4.2 Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie
niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.
1.4.3 Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
1.4.4. Ustrój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych.
1.4.5. Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania
złącza kablowo-licznikowego w pozycji pracy.
1.4.6. Tablica bezpiecznikowa – urządzenie służące do zasilania obwodów oświetleniowych
oraz ich zabezpieczeń
1.4.7 Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
1.4.8 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz
z określeniami podanymi w ST
D-M.00.00.00
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00 ‘’Wymagania ogólne’’ pkt.
1.5.
2.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1. Materiały budowlane
2.1.1. Piasek
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku "3",
odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113/96
2.1.2.Folia
Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią
kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości 0,4 ~ 0,6 mm, gatunku 1, odpowiadającą
wymaganiom BN-68/6353-03
2.2. Elementy gotowe
2.2.1. Przepusty kablowe
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy
wewnętrznej nie mniejszej niż 50mm dla kabla oświetleniowego i 75mm dla kabla przyłącza
energetycznego. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-89205.
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu,
w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
2.2.2. Kable
Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-E-90401. Zaleca się
stosowanie kabli o napięciu znamionowym O,6/1 kV trójżyłowe o żyłach miedzianych w
izolacji polwinitowej. Dodatkowo ze względu na warunki i środowisko ułożenia, kable winny
być wzmocnione pancerzem stalowym. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od
dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy
robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Zastosowano kable
typu YKYFoy-żo 3x4mm². Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych
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dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych.
2.2.3. Elementy mocowania słupów
Pod słupy oświetleniowe dla kładki, schodów i pochylni zostaną wykonane konstrukcje
mocujące słupy wg oddzielnego opracowania ujętego w projekcie wykonawczym kładki.
2.2.4. Źródła światła i oprawy
Dla oświetlenia drogowego należy stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania
PN-E-06305 i Dokumentacji Projektowej.
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w
czasie oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych. Oprawy
powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów
eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia
przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 54 i klasą ochronności II.
Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów
nierdzewnych. Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
niższej niż -5°C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80 % i w
opakowaniach zgodnych z PN-O-79100.
Zastosowano oprawy: SGP-340-70W z kloszem z poliwęglanu odpornego na uszkodzenia.
2.2.5. Słupy oświetleniowe
Dla oświetlenia kładki, schodów i pochylni należy stosować typowe słupy oświetleniowe S50SRwAL wykonane ze stopów aluminium realizujące zawieszenia opraw na wysokości 5m.
Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające zawieszenia opraw i wysięgników oraz
parcia wiatru dla III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-E-05100. Każdy słup powinien posiadać
w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę AL.
dla zamocowania oprawy
oświetleniowej.
W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęka
powinna być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej,
posiadającej podstawy bezpiecznikowe 25 A.
Składowanie słupów na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.
2.2.6. Tabliczka bezpiecznikowo- zaciskowa
Tabliczkę bezpiecznikowo- zaciskową będzie stanowiła wyposażenie słupa.
Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25 A, oraz cztery
zaciski przystosowane do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 35mm².
3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.
3.
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość
robót:
- żurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
- spawarki transformatorowej do 500 A,
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m³/h,
- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów Ø15 cm,
4.

TRANSPORT

TRANSMOST Sp. z o.o.

71

Specyfikacje Techniczne

Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 4.
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością
korzystania z następujących środków transportu.
- samochodu skrzyniowego
- przyczepy dłużycowej
- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem
- samochodu dostawczego
- przyczepy do przewożenia kabli
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytwórcę
dla poszczególnych elementów.
5.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M. 00.00.00 ”Wymagania ogólne” pkt.
5.
5.1. Wykopy
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia
zgodności rzędnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunków
gruntowych.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-02205 .
Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
PN-B-06050.
5.2. Montaż fundamentów prefabrykowanych
Montaż konstrukcji fundamentów latarń będzie wykonane w ramach opracowania
konstrukcyjnego kładki i pochylni. Latarnie oświetleniowe będą montowane na uprzednio
wykonanych w/w konstrukcjach.
5.3. Montaż słupów
SŁUPY NALEŻY USTAWIAĆ DŹWIGIEM LUB RĘCZNIE W UPRZEDNIO
PRZYGOTOWANYCH WYKONANYCH WSPORNIKACH PRZY KŁADCE I
FILARACH PRZY POCHYLNIACH. SPÓD SŁUPA POWINIEN OPIERAĆ SIĘ NA
WARSTWIE BETONU MARKI B 10 WG PN-B-06250 GRUBOŚCI MIN. 10 LUB
ZAPRAWIE NISKOSKURCZOWEJ.
ODCHYŁKA OSI SŁUPA OD PIONU, PO JEGO USTAWIENIU, NIE MOŻE BYĆ
WIĘKSZA NIŻ 0,001 WYSOKOŚCI SŁUPA.
Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony kładki i pochylni tak aby
nie był utrudniona eksploatacja oświetlenia.
5.4. Montaż opraw
Montaż opraw na słupach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem.
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie
(sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu
przewodów zasilających do słupów i wysięgników.
Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej żyłami miedzianymi o
przekroju żyły nie mniejszym niż 1,5 mm². Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. Od
tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po trzy przewody. Oprawy
należy mocować na głowicach słupów w sposób wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy.
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Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod
wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla III strefy wiatrowej
5.5. Układanie kabli
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie
kabli powinno być zgodne z normą PN-E-05125. W miejscach skrzyżowań kabli z
istniejącymi drogami o nawierzchni twardej zaleca się wykonywanie przepustów kablowych
metodą wiercenia poziomego (dotyczy to wjazdu do działki nr 284/2).
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca się przy latarniach, szafce oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Na kładce, kable należy ułożyć w rurze
ochronnej, która ujęta jest w projekcie wykonawczym samej kładki.
5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
System ochrony od porażeń – samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie
sieciowym TN-S dla oświetlenie. Należy wykonać uziemienie szpilkowe z pręta stalowego
ocynkowanego 18 latarń końcowych nr 1/2 i 6. Przejście z systemu TN-C na TN-S należy
wykonać w szafce oświetleniowo-sterowniczej, którą należy również uziemić. Wartość
oporności uziemień nie może przekraczać 5,0 . Dla bezpieczeństwa pieszych poruszających
się po kładce należy wykonać dodatkowe połączenia wyrównawcze z bednarki ocynkowanej
30x4. Bednarką tą połączyć słupy oświetleniowe zaprojektowane na kładce. Do bednarki tej
przyłączyć uziemienie słupów.
5.7. Roboty wykończeniowe
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia terenu do stanu przed prowadzeniem robót
łącznie z naniesieniem warstwy ziemi urodzajnej i obsianiem mieszankami traw.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 ’’Wymagania ogólne’’
pkt. 6.
6.1. Wykopy
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z
Dokumentacją projektową i ST.
Po zasypaniu kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu (IS>0.95) oraz sposób
usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.2. Latarnie
ELEMENTY LATARŃ POWINNY BYĆ ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
I BN-79/9068-01 .
Latarnie oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem;
dokładności ustawienia pionowego słupów,
prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej pochylni i
kładki,
jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo- zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,
jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw,
stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.
6.3. Fundamenty i ustroje
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Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu
zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-B-03322 i PN-B-19701.
Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia.
6.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące
pomiary:
głębokości zakopania kabla,
grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odległości folii ochronnej od kabla,
rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów
rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi wraz z obsianiem mieszankami traw.
6.5.Instalacja przeciwporażeniowa
Podczas wykonywania uziomów szpilkowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia
bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik
zagęszczenia i rozplantowanie gruntu.
Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna być zakopana płycej niż 0,6 m.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż IS>0.95
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST.
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy sprawdzić skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle
pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.
6.6. Pomiar natężenia oświetlenia
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy
wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek
obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy
przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła,
śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o
zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze 0d 30 % całej skali
na danym zakresie.
Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w
urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie
umoż1iwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary należy przeprowadzać dla
punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 .

7.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla oświetlenia jest:
- 1 szt montażu słupa oświetleniowego,
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1 szt montażu oprawy oświetleniowej,
1 m montażu przewodu oświetleniowego w słupie i wysięgniku,
1 m montażu kabli oświetleniowych ,
1 m ułożenia rury ochronnej,
1 kpl montażu uziemienia.
ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 ”Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykopy pod kable,
wykonanie fundamentów i ustojów,
ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie uziomów.
8.2. Dokumenty do odbioru warunkowego robót
Do odbioru warunkowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować :
aktualną powykonawczą Dokumentację Projektową
geodezyjną dokumentację powykonawczą,
protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony
przeciwporażeniowej
protokół odbioru Robót

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa oświetlenia uwzględnia:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
– zakup i dostarczenie materiałów,
– oznakowanie robót,
– wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemią
– wykonanie wykopów pod fundamenty słupów oświetlenia,
–
montaż elementów oświetlenia: szczegółowo podane w Specyfikacji
Technicznej
– podłączenie do sieci zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST
– odtworzenie terenu (naniesienie warstwy ziemi urodzajnej – humusu - i obsianie
mieszankami traw)
badania i pomiary,
–
opracowanie powykonawczej dokumentacji inwentaryzacyjnej,
– koszt składowania materiałów.
Koszt wykonania tych robót etapami powinien być brany pod uwagę przez Wykonawcę.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1. PN–B-06050
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PN-B-03200
PN-B-32250
PN-C-89205
PN-E-02032
PN-E-05100

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
Rury nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Oświetlenie dróg publicznych
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.
7. PN-E-05125
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
8. PN-IEC439-1+AC/94
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania
dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie
badań typu
9. PN-E-06305.15
Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania
i badania PN-IEC598-1+A1/94
10. PN-E-06314
Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne
11. PN-E-90401
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce
poliwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6
kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie zn. 0,6/1kV
12. PN-0-79100-01,02
Opakowania
transportowe.
Odporność
na
narażanie
mechaniczne. Wymagania i badania
13. BN-68/6353-03
Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego
14. BN-83/8836-02
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze
15. BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
16. BN-72/8932-01
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
17. BN-83/8971-06
Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe
WIPRO
18. BN-79/9068-01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych
oświetleniowych
i
energetycznych
linii
napowietrznych
19. PN-IEC 60364-4-41:2000.
20. PN-IEC 60364-4-43:1999.
21. PN-IEC 60364-4-443:1999.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przeciwporażeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przed prądem przetężeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi,

10.2. Inne dokumenty
22. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych
i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 Z dn. 10 04 1972r.
23. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – Część V
Instalacje elektryczne, 1973r.
24. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26 11 1990r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dn. 26 11 1990r.
25. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w
1982r.
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ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. Wstęp
1.1.

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót nawierzchniowych wykonywanych przy obiektach projektowanych w
ramach budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w
ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
1.2.

Zakres stosowania ST

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

Zakres Robót objętych ST

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem robót
nawierzchniowych i obejmuje:
1.3.1 Wykonanie chodnika z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm (kolor)
1.3.2 Umocnienie obszaru przy filarach prefabrykowanymi ażurowymi płytami betonowymi
1.3.3 Wypełnienie obszaru pod pochylniami kruszywem łamanym 16/31.5 grubość warstwy
150 mm
1.3.4 Budowa ścieku betonowego typ korytkowy (karta KPED 01.03÷04) i ścieku
przykrawężnikowego o szerokości 28 cm
1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodników – umocnienie bocznych krawędzi chodnika wykonane z
obrzeży betonowych lub innych materiałów
1.4.2. Koryto chodnika– element uformowany w podłożu w celu ułożenia w nim konstrukcji
chodnika, nawierzchni z płyt ażuowych lub warstwy kruszywa
1.4.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu.
1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:
IS

d
ds

gdzie:

Is pd pds-

wskaźnik zagęszczenia gruntu, badany zgodnie z normą BN-77/8931-12
gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego określona w
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, , (Mg/m3).

1.4.5. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w 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.
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Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2.
2.1.

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z
wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości
jednorazowo wysyłanego materiału (brukowej kostki betonowej, płyt ażurowych, obrzeża,
krawężnika, elementów ścieku, kruszywa, piasku) dołączony powinien być dokument
potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Preferowane są wyroby
(kostka, płyty ażurowe, obrzeża, krawężniki, elementy ścieku) i wytwórnie posiadające
Aprobatę Techniczną IBDiM.
2.2.

Brukowa kostka betonowa

Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki jednowarstwowej o grubości 8 cm kolorowej
– wyboru koloru dokona Inżynier.
Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej określa norma PN-EN 1338 w sposób
przedstawiony w tabeli 1.
Tabela 1
Lp.

Cecha

1

2

1 Kształt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od
zadeklarowanych wymiarów
kostki,
grubości
< 100
mm
≥ 100
mm
1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania
(jeśli maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy długości
pomiarowej
300 mm
400 mm
2 Właściwości fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporność na
zamrażanie/rozmrażanie z
udziałem soli odladzających (wg
klasy 3, zał. D)
2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy
rozłupywaniu
2.3 Trwałość (ze względu na
wytrzyma-łość)
2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy
78

Załączn
ik
normy
3
C

Wymaganie
4
Długość Szerokość
Grubość
±2
±3

C

±2
±3

Różnica pomiędzy dwoma
po-miarami grubości, tej
samej kostki, powinna być ≤
± 3 3 mm
±4

Maksymalna (w mm)
wypukłość
wklęsłość
1,5
2,0

1,0
1,5

D

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0
kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5
kg/m2

F

Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien
wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż
250 N/mm długości rozłupania
Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość)
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy

F
GiH
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2.5 Odporność na
poślizg/poślizgnięcie
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szerokiej
Böhmego,
ściernej,
wg zał. H normy – badanie
wg zał. G normy
alternatywne
– badanie
podstawowe
≤ 23 mm
≤20 000mm3/5000 mm2
a)jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana
lub polerowana – zadawalająca odporność,
b)
jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną
wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do
badania tarcia)

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu,
który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek).
Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do
barwienia: sadz i barwników organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni
kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów
fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do
2-3 lat.
2.3.

Obrzeża betonowe

Do wykonania robót należy użyć obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm
Beton obrzeży powinien spełniać następujące wymagania:
klasa betonu nie niższa niż B30 lub C30/37,
nasiąkliwość 6%
–
mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze
NaCl lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione
jednocześnie następujące warunki:
 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi,
odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie
powinno być większe niż 20%,
ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie większa niż 3 mm
nośność 6,2 kN
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
dla wysokości
3 mm,
dla szerokości i długości
8 mm.
2.4. Krawężniki betonowe
2.4.1. Do wykonania robót należy stosować krawężniki betonowe 20x30 cm
Należy użyć krawężniki betonowe typu ulicznego odpowiadające wymaganiom normy
PN-EN 1340:2004 i AC:2007 i zgodne z wymaganiami dokumentacji
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych

Dopuszczalna
odchyłka, mm
TRANSMOST Sp. z o.o.

Rodzaj wymiaru
Gatunek 1
Gatunek 2
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±8
±3

± 12
±3

Tablica nr 3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych
Rodzaj wad i uszkodzeń

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm
ograniczających
powierzchnie górne
(ścieralne), mm
Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających pozostałe
powierzchnie:
- liczba max
- długość, mm, max
- głębokość, mm, max

Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1

Gatunek 2

2

3

niedopuszczalne

2

2
20

40

6

10

2.5. Elementy betonowe 200mm – palisada
Do wykonania robót należy użyć prefabrykowanych elementów betonowych z betonu B30 o
długości 500mm. Elementy betonowe f200 mm powinny spełniać wymagania specyfikacji M13.01.00. Elementy palisady należy posadowić poniżej terenu przy chodniku wzdłuż pochylni
północnej zgodnie z Dokumentacją.
2.6. Prefabrykowane betonowe płyty ażurowe
2.6.1. Materiały
Materiałami stosowanymi przy umocnieniu obszaru przy filarach są:
płyty betonowe , ażurowe 60x40x10cm piasek na podsypkę i do zamulania spoin, woda.
2.6.2. Wygląd zewnętrzny
Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt nie powinny przekraczać
wartości podanych w tablicach 4 i 5.
Tablica 4. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych
Dopuszczalna wielkość
Rodzaj wad i uszkodzeń
wad i uszkodzeń
Gatunek 1
Gatunek 2
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej,
2
3
wichrowatość powierzchni i krawędzi, mm
ograniczających powierzchnie
niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia górne (ścieralne), mm
ograniczających pozostałe
krawędzi i naroży
powierzchnie:
liczba, max
2
2
długość, mm, max
20
40
głębokość, mm, max
6
10
80
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Tablica 5. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt żelbetowych
Dopuszczalna wielkość
Rodzaj wad i uszkodzeń
wad i uszkodzeń
Gatunek 1
Gatunek 2
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej,
3
4
wichrowatość powierzchni i krawędzi, mm
Szczerby i uszkodzenia
liczba, max
3
4
krawędzi i naroży
długość, mm, max
20
30
głębokość, mm, max
5
7

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych nie powinny przekraczać wartości podanych
w tablicy 6.
Tablica 6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt żelbetowych
Dopuszczalna odchyłka
Rodzaj wymiaru
mm
Płyty żelbetowe
długość
10
16
szerokość
6
10
grubość
3
5

2.6.3. Składowanie
Płyty żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym
i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad drugą.
2.6.4 Piasek na podsypkę i do zamulania spoin
Piasek na podsypkę oraz do zamulania spoin powinien spełniać wymagania PN-B-11113 [1].
Piasek należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe,
utwardzone i dobrze odwodnione.
2.6.5 Woda
Woda używana przy wykonywaniu zagęszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni
może być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.
2.6.6. Układanie płyt
Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża
(podłoża gruntowego lub podsypki). Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być
zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm.
2.6.7 Wypełnienie spoin
Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 10 mm.
Piasek użyty do wypełniania spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 8 % frakcji
mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną grubość płyt.
2.7.

Kruszywo

Materiałem dla wypełnienia obszaru pod pochylniami będzie kruszywo naturalne
(alternatywnie narzut kamienny z otoczaków) Kruszywo powinno być jednorodne, bez
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.7.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła. Wymiar największego ziarna nie może
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według wg PN-B-06714/15, powinna mieścić się
pomiędzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw
TRANSMOST Sp. z o.o.
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2.7.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 7.
Tabela 7. Właściwości kruszyw przeznaczonych do wypełnienia obszaru pod pochylniami
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2.8.

Wyszczególnienie właściwości
Wymagania
Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m)
od 2 do 10
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż
5
Zawartość ziarn nieforemnych, %(m/m), nie więcej niż
35
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż
1
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg
od 30 do 70
PN-B-04481, %
Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż
35
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do
straty masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż
30
Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż
3
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, % (m/m), nie
więcej niż
5
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej
1
niż

Badania wg
PN-B-06714/15
PN-B-06714/15
PN-B-06714/16
PN-B-04481
BN-64/8931-01

PN-B-06714/42
PN-B-06714/18
PN-B-06714/19
PN-B-06714/28

Płyty betonowe przeciwpoślizgowe

Płyty chodnikowe o wym. 35x35x5 cm powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN
1339:2005 i AC:2007.
Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej zgodnie z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste.
Płyty powinny być składowane na otwartej przestrzeni, na wyrównanym i odwodnionym
podłożu z zastosowaniem podkładek i przekładek. Płyty powinny być ułożone w pionie jedna
nad drugą.
Płyty przeciwpoślizgowe należy układać pod kładką przy wejściach na pochylnie
2.9.
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Do zwilżania kruszywa stosuje się stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-B-32250.
2.10. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Na podsypkę piaskową i do wypełniania spoin w nawierzchni z kostki i płyt ażurowych
należy zastosować piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadający wymaganiom dla
gatunku 2 lub 3.
Jako podsypkę pod krawężnik, obrzeże betonowe i ściek betonowy, należy stosować
mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:4 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z
piasku naturalnego gat. 1 spełniającego wymagania PN-B-06712, wody odmiany 1 wg PN-B32250.
2.11. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków powinny odpowiadać
wymaganiom PN-EN13369:2005 i A1:2008,AC:2008
Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania ścieków,
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Mogą to być np. prefabrykaty betonowe o
wymiarach i kształtach wg „Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parków
miejskich” - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12]. lub ściek przykrawężnikowy o wymiarach
100x280x500mm
Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej
25. Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%.
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm.
Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjętej klasy
betonu. Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o
fakturze zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub
wypukłość powierzchni elementów nie powinna przekraczać 3 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów:
- na długości
± 10 mm,
- na wysokości i szerokości
± 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.
2.12. Przechowywanie i składowanie materiałów
Kostki betonowe, płyty ażurowe, elementy ścieku powinny być składowane w pozycji
wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych.
Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczających go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji.
Cement należy przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące wg BN-88/6731-08.
3.

Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.
3.
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorów
płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. Do
wykonywania podbudowy i podsypki piaskowej można stosować małe spycharki, równiarki a
do zagęszczania również małe walce statyczne i wibracyjne.
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Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne",
pkt. 4.
4.1.

Transport materiałów

Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu
przez beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je
układać na podkładach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej
środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszystkie
elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały, co
najmniej, co 50 sztukę. Oznaczenie na palecie powinno zawierać, co najmniej:
- oznaczenie(określenie) wyrobu,
- znak wytwórni,
- datę produkcji.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.
4.2.

Transport kruszywa

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
5.

Wykonanie Robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne”, pkt. 5.
5.1.

Wytyczenie robót

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez
Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania robót.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do
reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe tablice zawierające wyraźne
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie może być większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy
wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w
dokumentacji projektowej.
5.2.

Koryto

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie powinien wynosić co najmniej Is 0,97.
Podłoże gruntowe powinno mieć zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podłużne oraz
przechyłki na łukach.
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Wbudowanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po rozłożeniu była równa grubości projektowanej.
5.4.

Podsypka

Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
5.5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
5.6.

Układanie brukowej kostki betonowej i prefabrykowanych płyt ażurowych
brukową kostkę betonową i płytę ażurową należy układać na warstwie podsypki
piaskowej wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową. Grubość podsypki po
zagęszczeniu nawierzchni powinna być zgodna z projektowaną grubością.
kostkę i płyty ażurowa układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety,
ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się
dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą
elementów nie może przekraczać 2 mm,
powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np.
studzienki, włazy itp.) powinna wystawać 3 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń
oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków),
elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna
powierzchnia znajdowała się 1cm powyżej górnej powierzchni krawężnika,
kostkę zaleca się układać dłuższym bokiem w kierunku ruchu ,
szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3-5 mm.
wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o ½ szerokości,
elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się
wachlarzowato, jednak były nie szersze niż 9 mm,
spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną
grubość elementu ,
ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Wszystkie elementy uszkodzone podczas ubijania należy wymienić,
po ubiciu należy szczeliny uzupełnić piaskiem.
Ustawienie obrzeży

Pod obrzeża betonowe należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową gr. 3-5cm po
zagęszczeniu.
Ustawienie obrzeży należy ze spoinami szerokości ok. 5mm, spoiny miedzy obrzeżami należy
wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:2 wg PN-B-14501. Spoiny przed zalaniem zaprawą
należy oczyścić i zmyć wodą.
Światło obrzeży od strony chodnika powinno wynosić 3 cm. Tylna ścianę obrzeży należy
obsypać gruntem i ubić.
5.7. Ustawienie krawężników betonowych
5.7.1.Zasady ustawiania krawężników
Światło (od1egłość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjątkowych (np. ze względu na ,,wyrobienie" ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub
zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika
obsypana piaskiem lub żwirem starannie ubitym.
TRANSMOST Sp. z o.o.
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Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 .
5.7.2.Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowopiaskowej
o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
5.7.3.Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników
zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie
betonowej.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.
5.8.

Ułożenie ścieku typ „korytkowy” (KPED 01.03÷04) i ścieku przykrawężnikowego
szer.28cm

Ściek ułożyć na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo-piaskowej (o stosunku 1:4)
grubości 5 cm. Elementy ułożone na podbudowie żwirowo-piaskowej o grubości 150mm należy
układać ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich.
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 certyfikat zgodności lub
deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych
kostek, prefabrykowanych płyt betonowych ażurowych, elementów ścieku. W przypadku
żądania ich przez Inżyniera oraz ewentualnie wyniki badania właściwości kruszyw, piasku,
cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera..
6.2.

Kontrola podłoża gruntowego

Należy sprawdzić:
a) zagęszczenie wg BN-77/8931-12 – w 2 punktach dziennej działki roboczej,
b) ukształtowanie powierzchni podłoża
- spadek poprzeczny – co 20m , dopuszczalna tolerancja 0,5%,
- spadek podłużny – co 20m, dopuszczalna tolerancja 0,3%,
- równość w profilu podłużnym i w przekroju poprzecznym – co 20 m, dopuszczalna
tolerancja 20mm,
- rzędne wysokościowe – co 20m , dopuszczalna tolerancja 2 cm,
- szerokość koryta – co 20 m, dopuszczalna tolerancja 5 cm.
6.3.

Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej i prefabrykowanych płyt betonowych
ażurowych

Kontrola generalnie polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową.
Należy sprawdzić:
a) grubość warstwy podsypki – w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne
odchyłki grubości 1 cm,
b) rzędne wysokościowe – co 20 mb na krawędziach, odchyłki od wartości projektowanych
1cm,
c) ukształtowanie w planie – co 50 mb,
d) szerokość – co 20 mb, dopuszczalne odchyłki 2 cm,
e) równość w profilu podłużnym – co 20 mb mierzona łatą 4 metrową , nierówności nie
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mogą przekroczyć 8 mm,
równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne – co 20 mb, prześwity pod łatą
profilową nie mogą przekroczyć 8 mm, odchyłka spadków poprzecznych nie większa od
0,3%,
g) szerokość i wypełnienie spoin – w 5 punktach dziennej działki roboczej – spoiny muszą
być wypełnione na pełną głębokość.
f)

6.4. Kontrola ułożenia krawężników
6.4.1. Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi + - 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być
zgodne z pkt 5.2.
6.4.2.Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić + - 1 cm na każde 100 m ławy.
b) Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości + - 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości + - 10% szerokości projektowanej.
c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde
100 m ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
d) Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 12 cm
na każde 100 m wykonanej ławy.
6.4.3.Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi
±1cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej,
które
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
c) 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,
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.
6.5. Kontrola ułożenia obrzeży
Należy sprawdzić:
a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki
grubości 1 cm
b) światło obrzeży od strony chodnika – co 20mb, dopuszczalne odchyłki 1cm na każde
100 mb,
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c)

usytuowanie w planie – co 20mb, odchyłki nie mogą przekraczać 1 cm na każde 100
mb,
d) równość górnej powierzchni obrzeży łatą 3 m – minimum w dwóch punktach na każde
100 mb - nie może przekraczać 1 cm.
6.6.

Sprawdzenie wykonania ścieku

Generalnie kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową
Przy wykonywaniu ścieku badaniu podlegają:
a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o 1 cm na każde 100 m
wykonanego ścieku,
b) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde
100 m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy
powierzchnią ścieku a łatą 4-m,
c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach
wykonanego ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,
d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej
o 1 cm.
6.7.

Kontrola wykonania warstwy z kruszywa naturalnego

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową
Należy sprawdzić:
a) grubość poprzez pomiar miarką centymetrową
b) wymiary w planie – pomiar taśmą mierniczą
c) rzędne wysokościowe na podstawie pomiarów niwelacyjnych
d) równość w profilu podłużnym i poprzecznym zgodnie z BN-68/893/04

7.

Obmiar Robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania
ogólne” pkt.7.
7.1.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
1 m2 (metr kwadratowy) ułożenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
1m (metr) ułożenia obrzeży oraz palisady,
1m (metr) ułożenia krawężnika,
1 m2 (metr kwadratowy) ułożenia kruszywa naturalnego dla wypełnienia obszaru pod
pochylniami
1 m2 (metr kwadratowy) ułożenia betonowej płyty ażurowej
1m (metr) ułożenia ścieku.
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, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2 i 6
niniejszej ST dały wyniki pozytywne. Odbiór Robót w zakresie potrąceń za wady będzie
dokonany zgodnie z instrukcją DP-T14 z późniejszymi zmianami wydaną przez GDDP
Warszawa
88

TRANSMOST Sp. z o.o.

Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa

9.

D-08.02.00

Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.1.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej 1 m2 wypełnienia obszaru pod pochylniami kruszywem
naturalnym 16/31.5 o grubości warstwy 150mm obejmuje:
- zakup i koszty zakupu potrzebnych materiałów,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- wykonanie i wyprofilowanie koryta,
- przygotowanie, rozścielenie i wyprofilowanie warstwy z kruszywa,
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań zgodnie z niniejszą ST.
Cena jednostki obmiarowej 1 m2 wykonania nawierzchni (chodnika) z betonowej kostki
brukowej obejmuje:
- zakup i koszty zakupu potrzebnych materiałów,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- wykonanie i wyprofilowanie koryta pod chodniki w wywozem zbędnego lub przywozem
potrzebnego gruntu
- przygotowanie, rozścielenie, wyprofilowanie i zagęszczenie podsypki piaskowej,
- ułożenie brukowej kostki betonowej wraz z jej zagęszczeniem,
- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych przeciwpoślizgowych
- wypełnienie spoin piaskiem,
- utrzymanie nawierzchni,
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań zgodnie z niniejszą ST.
Cena jednostki obmiarowej 1 m2 umocnienia obszaru przy filarach prefabrykowanymi płytami
ażurowymi obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów,
- przygotowanie podłoża (ewentualnie wykonanie podsypki),
- ułożenie płyt z wypełnieniem spoin,
- wykonanie robót wykończeniowych,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
Cena jednostki obmiarowej 1 m ułożenia obrzeży obejmuje:
- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- przygotowanie, rozłożenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie i zaspoinowanie obrzeży,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem,
- ułożenie palisady z prefabrykowanych elementów 200
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań zgodnie z niniejszą ST.
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Cena jednostki obmiarowej 1 m ułożenia krawężnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawężników na podsypce piaskowo cementowej 1:4
- wypełnienie spoin krawężników zaprawą
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika żwirem i ubicie,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena jednostkowa wykonania ścieku z betonowego typ korytkowy i ścieku betonowego szer.
280mm obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie koryta pod ściek,
- przygotowanie podłoża,
- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,
- przygotowanie i rozłożenie podsypki cementowo-piaskowej grubości 5 cm,
- przygotowanie i ułożenie podbudowy żwirowo-piaskowej grubości 150mm
- przygotowanie zaprawy cementowej,
- ułożenie ścieku z zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową,
- uporządkowanie miejsca robót,
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań zgodnie z niniejszą ST.
10.

Przepisy związane

10.1.

Normy

1. PN-EN 197-1
2. PN-EN 1338
3. PN-B-11112
4. PN-B-11113
5. PN-B-32250
6. PN-B-06714/12
7. PN-B-10021
8. PN-B-06714/26
9.
10.
11.
12.

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-80/6775-03/01

13. BN-80/6775-03/02
13. PN-EN 1339:2005
AC:2007
14. PN-B-02480:1986
90

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego użytku
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych.
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe
Betonowe płyty brukowe – Wymagania i metody badań
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
TRANSMOST Sp. z o.o.
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15. PN-B-04481:1988
16. PN-S-02205:1998
17. PN-EN 13369:2005
A1:2008
AC:2007
18. PN-EN 1340:2004
AC:2007
19. PN-S-06102
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Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu
Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań
Drogi samochodowe – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

10.2 Inne
Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z późniejszymi zmianami. GDDP,
Warszawa, 1989.
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
ZIELEŃ DROGOWA

1. Wstęp
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z założeniem drogowej przy budowie kładki dla
pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w
m. Chynów Poduchowny..
1.2. Zakres stosowania ST
Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z:
zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach,
sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach,
wykonaniem kwietników.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy
rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją
korzeniami rośliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z
pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i
uformowaną koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w
szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 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.
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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” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące
charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.4. Materiał roślinny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022
[2], właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska,
forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa
powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie
formujące, np. u form kulistych,
pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien być praktycznie prosty,
blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie
zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
ślady żerowania szkodników,
oznaki chorobowe,
zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
martwice i pęknięcia kory,
uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
dwupędowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.
2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych
gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy,
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
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2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
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 stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki),
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:
pił mechanicznych i ręcznych,
drabin,
podnośników hydraulicznych.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane
bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W
czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli
jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie
suszy podlewać.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników
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Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w
stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się
2 do 3 cm nad terenem,
teren powinien być wyrównany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem kolczatką lub zagrabić,
siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że
SST przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje
inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,
mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w
SST.
5.2.2. Pielęgnacja trawników
Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji trawników przez okres min 6-ściu miesięcy od
wysiania mieszanki traw
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10
cm,
następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski
można przyjąć pierwszą połowę października),
koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy
uzależniać od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie
6 miesięcy od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku.
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane
w poszczególnych porach roku:
wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów
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Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:
pora sadzenia - jesień lub wiosna,
miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją
projektową,
dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej
i zaprawione ziemią urodzajną,
roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt
głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany
palik,
korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i
podlać,
drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,
wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego
drzewa,
palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.
5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu 6-ściu miesięcy po posadzeniu) polega
na:
podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawożeniu,
usuwaniu odrostów korzeniowych,
poprawianiu misek,
okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią,
rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,
wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,
przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i
formujące).
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” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej
ziemi,
prawidłowego uwałowania terenu,
zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gęstości zasiewu nasion,
prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.
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Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na
sprawdzeniu:
wielkości dołków pod drzewka i krzewy,
zaprawienia dołków ziemią urodzajną,
zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia,
gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,
materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania
do nich drzew,
odpowiednich terminów sadzenia,
wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją
projektową,
wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu
kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,
prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
jakości posadzonego materiału.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
m (metr kwadratowy) wykonania: trawników,
szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu.
2

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 Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi
urodzajnej,
zakładanie trawników,
pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie przez okres
min. 6-ściu miesięcy od posiania trawnika.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,
dostarczenie materiału roślinnego,
pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie przez
okres min. 6-ściu miesięcy od wykonania nasadzeń.
10. Przepisy związane
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PN-G-98011
PN-R-67022

Torf rolniczy
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
iglaste
PN-R-67023
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
liściaste
PN-R-67030
Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin
ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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M-11.01.00
M-11.01.01

M-11.01.01

FUNDAMENTOWANIE
ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY
WYKOPY POD ŁAWY W GRUNCIE NIESPOISTYM
WRAZ Z CZASOWYM ZABEZPIECZENIEM

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru wykopów fundamentowych w gruntach niespoistych pod obiekty projektowane w
ramach budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w
ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
.
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 mają zastosowanie przy wykonywaniu wykopów
pod fundamenty:
1) fundament podpór kładki dla pieszych i rowerzystów
2) fundamenty podpór pochylni północnej i południowej
3) fundamenty schodów północnych i południowych
oraz przy wbiciu i wyciągnięciu ścianek szczelnych jako zabezpieczenie wykopu pod
fundament podpory nr 3 kładki
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność Przed
rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do porównania faktycznego poziomu
terenu z rzędnymi przyjętymi w Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek odstępstwa od
Dokumentacji powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inżyniera. Będzie to podstawą do wniesienia poprawek do ilości robót w Księdze Obmiaru.
Wykonawca jest zobowiązany do ciągłej kontroli warunków gruntowych i porównywania ich
z Dokumentacją Projektową. O wszelkich odstępstwach powiadomi Inżyniera, który
zadecyduje o dalszym postępowaniu.
1.5.1. Urządzenia i materiały nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej
a)
b)

W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robót ziemnych, na wykopaliska
archeologiczne, roboty powinny być wstrzymane do czasu podjęcia przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich decyzji.
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia
fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji
Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawkę, roboty ziemne należy przerwać i
powiadomić Inżyniera.
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Jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się na materiały niebezpieczne Wykonawca
powinien natychmiast powiadomić o tym Inżyniera. Wykonawca powinien podjąć
wszelkie środki w celu bezpiecznego przekazania i składowania takich materiałów po
konsultacji z odpowiednimi służbami.

1.5.2. Odwodnienie terenu
Wykonawca powinien zapewnić odwodnienie wykopów poprzez:
d)
natychmiastowe usuwanie z miejsca robót wody opadowej bądź wody przedostającej
się do wykopu z innego źródła
e)
obniżenie zwierciadła wody w wykopie i utrzymywanie go na poziomie
wystarczającym do wykonania robót
1.5.3. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach obniżonych temperatur
W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie temperatur poniżej +50C,
roboty te należy wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki
Budowlanej pt.: „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie
obniżonych temperatur”.
2.

Materiały

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.

Elementy zabezpieczające ściany wykopów

Wykopy będą wykonywane jako szerokoprzestrzenne lub w ściankach szczelnych –
tymczasowych lub pozostawionych w gruncie, zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Niniejsza ST obejmuje również zastosowanie ścianek szczelnych dla zabezpieczenia nasypu
drogi serwisowej użytkowanej w trakcie robót budowlanych.
Do wykonania ścianek szczelnych należy stosować grodzice walcowane na gorąco wg PN-EN
10248-2:1999 lub inne przekroje, dla których Wykonawca przedstawi deklarację zgodności
z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. Grodzice powinny być
wykonane ze stali St3S wg PN-72/H-84020. Wskaźnik wytrzymałości dla ściany o długości 1
m wykonanej z grodzic powinien wynosić co najmniej 1600 cm3.
Konkretny rodzaj profilu stalowego (producenta) oraz sposób rozparcia grodzic określi
Wykonawca w projekcie roboczym, który opracuje na własny koszt.
3.

Sprzęt

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt:
- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe,
- koparko-spycharki,
- koparko-ładowarki,
- spycharki gąsienicowe,
- ładowarki,
- równiarki samojezdne,
lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.
Do wbijania ścianek szczelnych należy stosować młoty wolnospadowe, spalinowe,
hydrauliczne lub powietrzne, systemy wciskające lub wibromłoty, chyba że Inżynier, ze
względu na ograniczenia środowiska, zadecyduje o zastosowaniu bezdrganiowej metody
wbijania ścianki szczelnej. Przy wyborze metody wbijania ścianki szczelnej Wykonawca
102

TRANSMOST Sp. z o.o.

Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa

M-11.01.01

powinien brać pod uwagę warunki gruntowe i rodzaj zastosowanych przekrojów ścianek.
Wszystkie urządzenia do zagłębiania brusów powinny spełniać wymagania EN 996:1995.
4. Transport
4.1.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.1.2. Transport gruntu
Środki transportu podlegają akceptacji Inżyniera.
Zastosowane środki transportu powinny być dostosowane do kategorii gruntu, jego objętości,
technologii odspajania i załadunku oraz do odległości, na którą będzie transportowany.
Wykonawca jest obowiązany do zapewnienia środków bezpieczeństwa w trakcie transportu
zarówno na placu budowy, jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien
odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów
do budowy i odbywał się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu.
Załadunek gruntu na środki transportowe powinien się odbywać w odległości co najmniej
2,0 m od krawędzi wykopu.
Odległość między środkami transportu powinna wynosić co najmniej 1,5 m, tak aby
w przypadku obsunięcia się warstw gruntu robotnicy mieli możliwość ucieczki.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.
Warunki składowania i przenoszenia brusów ścianek szczelnych – wg PN-EN 12063.
5.

Wykonanie robót

5.1.

Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt techniczny zabezpieczenia ścian
wykopu, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. W projekcie
tym winny być zawarte rysunki robocze zabezpieczeń wykopów w oparciu o odpowiednie
obliczenia statyczno-wytrzymałościowe. Projekt musi określać rodzaje i wymagania dla
stosowanych materiałów, technologię wbicia ścianki (metodę zagłębiania z ewentualnymi
metodami wspomagającymi) oraz wykonania rozparć. Sposób zagłębiania ścianki szczelnej
musi być dostosowany do warunków gruntowych (rodzaju gruntu i jego zagęszczenia,
występujących przeszkód, wymagań środowiskowych, jak ograniczenia dotyczące
nadmiernego hałasu, czy drgań).
5.2.

Wykonanie wykopów

Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu
można było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko
zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.
Zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji znajdujących się na, przyległym do robót ziemnych,
terenie należy do obowiązków Wykonawcy. Zaleca się wykonywanie wykopów
szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie większej niż 2,0 m a koparką do 4,0 m.
Jeżeli na terenie wykopów zostaną znalezione urządzenia nie przewidziane w Dokumentacji
Projektowej (wodociągi, urządzenia kanalizacyjne, instalacje grzewcze, gazowe itp.) roboty
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należy wstrzymać, poinformować Inwestora, a do kontynuacji prac można przystąpić po
konsultacji z odpowiednimi jednostkami sprawującymi kontrolę nad powyższymi
urządzeniami.
Należy zwracać uwagę, aby nie naruszyć warstw gruntu poniżej projektowanego poziomu.
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej projektowanego poziomu posadowienia, należy
porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
Wymagania podstawowe dla wykopów szerokoprzestrzennych:
-

-

-
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skarpy wykopów stałych powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem wód
opadowych,
zabezpieczenie skarp powinno być dostosowane do właściwości fizycznych gruntów
występujących w danej skarpie oraz do warunków miejscowych, jakie mogą wystąpić
w miejscu znajdowania się skarpy,
wykopy o głębokości powyżej 4,0 m należy wykonywać stopniami (piętrami) z tym, że
z każdego stopnia powinien być urządzony wyjazd dla środków transportowych oraz
przewidziane odprowadzenie wody uniemożliwiające jej spływanie na stopnie położone
poniżej. Przy ręcznym odspajaniu gruntu zaleca się wykonywanie stopni o wysokości nie
większej niż 1,5 m,
w razie potrzeby dolne części skarp nasypu, narażone na niszczące działanie wody, można
wzmacniać płytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonywać z betonu układanego
bezpośrednio na zboczu skarp,
w przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wód opadowych z terenu
przylegającego do wykopu, w skarpie powinny być wykonane odpowiednio umocnione
spływy (betonowe, z bruku), w miejscach z góry do tego przeznaczonych,
metoda wykonania wykopów 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, aby po ich zakończeniu można było
przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych
i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu,
jeżeli w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej minimalne bezpieczne nachylenie
skarp wykopów o głębokości do 4,0 m winno wynosić:
- w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym
1:1,5
- w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o IP 10%
1:1,25
- w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową; zawierających
powyżej 10% frakcji iłowej w stanie co najmniej twardoplastycznym
1:0,5
Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej, niż 4,0 m należy przyjmować na
podstawie obliczeń stateczności skarpy
po pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu, na szerokości równej
trzykrotnej głębokości wykopu, spadek powinien być taki by umożliwiał odpływ wody od
krawędzi wykopu.
naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie powinno
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń skarp.
należy sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan
skarp nasypów i wykopów.
środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać co najmniej 2.0 m od
krawędzi skarpy wykopu,
pozostawić pas terenu co najmniej 0.5 m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie wolno
składować ziemi pochodzącej z wykopu,
rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1.5 m dla
umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych,
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Wymiary wykopów fundamentowych

Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów
budowli w planie, sposobu wykonywania wykopów, rodzaju gruntu, oraz konieczności
i możliwości zabezpieczenia zboczy wykopów, poziomu wody gruntowej.
Wykopy należy wykonywać z dokładnością w stosunku do projektowanych wymiarów:
- w planie 10 cm
- dla rzędnych dna 5 cm
5.4.

Zabezpieczenie ścian wykopów przez wbicie ścianki szczelnej

Brusy powinny być utrzymywane w odpowiedniej pozycji za pomocą specjalnych „kleszczy”
drewnianych lub stalowych, natomiast każdy z brusów powinien być odpowiednio połączony
z sąsiednim elementem ścianki. Kleszcze drewniane powinny być rozparte specjalnymi
wkładkami, aby umożliwić umieszczenie między nimi wbijanej ścianki.
Wbijanie ścianki rozpoczyna się od narożnika. Narożny brus wbija się bardzo starannie na
taką głębokość, aby był należycie umocniony w gruncie. Następnie tuż przy nim na ziemi
układa się prowadnice drewniane długości 3 5 m o takim rozstawie, aby pomiędzy nimi
można było wstawić brusy ścianki.
Parę brusów nanizuje się na zamek brusa narożnikowego i wbija w grunt na głębokość 2 4 m.
Kolejno wbija się następne pary na odcinku objętym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest
wbijać ściankę dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwsze 2 4 m,
drugi w odstępie 3 5 m za nim wbija już na właściwą głębokość. Jeżeli brusy podczas
wbijania wykazują nieregularne odchylenie od osi ścianki, wskazane jest założyć górne
kleszcze, które będą opuszczać się razem z brusami.
Jeżeli ścianka nie jest przeznaczona do późniejszego wyciągnięcia, po wbiciu brusów na
projektowaną głębokość wskazane jest zespawać zamki u góry na dostępnej, odsłoniętej
długości, przynajmniej na odcinku 50 80 cm, w celu zapewnienia współpracy brusów przy
zginaniu.
Brusy (profile) ścianki szczelnej stalowej wbija się zawsze parami, przy czym łączenie
brusów na zamek (nanizywanie) wykonuje się zawczasu na terenie budowy zwykle w pewnej
odległości od miejsca wbijania. Para złączonych brusów przywożona jest pod kafar
i podnoszona jako całość.
Kafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny kołpak umieszczony na głowicach złączonych
brusów. Kafar powinien być odpowiednio usytuowany tzn. możliwie blisko osi podłużnej
ścianki.
Do wbijania stalowych ścianek szczelnych używa się ciężkich kafarów z młotami
szybkobijącymi lub wibromłotów. Podpłukiwanie strumieniem wody pod ciśnieniem może
ułatwić i przyspieszyć wbijanie ścianki stalowej.
Przed wbiciem zamek łączący dwa elementy należy zacisnąć, aby uniemożliwić ich
rozłączenie w czasie wbijania. Szczelność zamków można powiększyć przez zamulanie iłami,
popiołami itp.
Ścianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrążania w grunt na przeszkody w formie
dużych głazów mogą ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogą mieć różne formy, tj. może
nastąpić:
- rozerwanie blachy ścianki między zamkami,
- zgniecenie dolnego końca ścianki.
Uszkodzenia te dadzą się łatwo wyczuć podczas wbijania. Oznaką tego jest dalsze powolne
zagłębienie się brusa oraz to, że przy uderzeniach młotem, młot odskakuje.
W ściankach szczelnych stalowych zamki tak mocno ściągają sąsiednie blachy, że nieraz
wskutek tego poszczególne blachy wykazują skłonność do zbytniego przywierania swą dolną
częścią do poprzednio wbitych blach; wywołuje to odchylenie od pionu. W celu
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zminimalizowania tego zjawiska należy wprowadzić klinowe profile w ilości 1 % 2 %
ogólnej ilości blach, w celu wyrównania do pionu poprzedniej ścianki.
W trakcie wbijania, część ścianki wystająca ponad grunt powinna być przez cały czas
odpowiednio podparta. Wykonawca powinien zabezpieczyć elementy ścianki przed
zniszczeniem i poluzowaniem zamków.
Zakotwienie/Rozparcie ścianek szczelnych należy wykonać zgodnie z projektem technicznym
dostarczonym przez Wykonawcę. Niezależnie od powyższych warunków metoda zagłębiania
brusów powinna być zgodna z PN-EN 12063.
Przewiduje się, że po wykonaniu robót fundamentowych część ścianek szczelnych zostanie
wyciągnięta a część ścianek pozostawiona (zgodnie z Dokumentacją Projektową).
5.5.

Zabezpieczenie ścian wykopów przez rozparcie

Nie dotyczy
5.6.

Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopu

Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopu powinna być prowadzona w miarę wykonywania
zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej
niemożliwości jej usunięcia lub gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża
bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwości uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.
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 prawidłowości wykonywania robót ziemnych

Sprawdzenie jakości robót ziemnych powinno być zgodne z normą PN-S-02205 i obejmować:
- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
- prace pomiarowe,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podłożu,
- odwodnienie wykopów,
- wymiary wykopów,
- zabezpieczenie wykopów (jeśli występuje)
- kontrola wykonania ścianek szczelnych
Kontrola wykonania ścianek szczelnych obejmuje:
a) Sprawdzenie zastosowanych grodzic na zgodność z projektem technicznym ścianki
szczelnej dostarczonym przez Wykonawcę, na podstawie deklaracji zgodności z PN lub
Aprobaty Technicznej,
b) Stałą kontrolę zagłębiania się ścianki w celu natychmiastowego eliminowania jej
ewentualnych uszkodzeń
c) Sprawdzenie prostoliniowości i ostatecznego zagłębienia ścianki na zgodność z projektem
technicznym ścianki
d) Sprawdzenie prawidłowości wykonania zakotwień/rozparć ścianki
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu ścianki szczelnej wynoszą:
- w wymiarach w planie 10 cm
- dla rzędnych 5 cm.
7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru są:
-1 metr sześcienny (m3) wykopu
Obmiary ilościowego usuniętego gruntu dokonuje się w m3 w stanie rodzimym dla wykopów
szerokoprzestrzennych lub wykonanych w ściankach szczelnych.
- 1 metr bieżące (m) ścianki szczelnej danej długości – wyciągniętej lub pozostawionej w
gruncie
8.

Odbiór robót

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty
należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik
ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do
ponownego odbioru.
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14
z późniejszymi zmianami, wydaną przez GDDP Warszawa.
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”.
Płatność za jednostkę robót należy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości
wykonanych robót i na podstawie wyników pomiarów.
9.2.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania wykopu obejmuje:
- wyznaczenie zarysu fundamentów i krawędzi wykopów,
- odspojenie gruntu (niezależnie od rodzaju), wydobycie i złożenie części gruntu na odkład
w celu późniejszego zasypania fundamentów oraz załadowanie i odwiezienie pozostałej
części gruntu na wskazane przez Inżyniera miejsce,
- wykonanie na dnie wykopów rowów do ujęcia wody opadowej lub inny sposób obniżenia
poziomu wody i odwodnienia wykopu (np. zastosowanie dodatkowej ścianki szczelnej lub
igłofiltrów),
- jeśli jest to konieczne, należy także uwzględnić w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch
wody może powodować rozluźnienie gruntu i wypłukiwanie cementu podczas
betonowania fundamentów,
- wykonanie badań wg pkt 6,
- uporządkowanie miejsca robót.
Cena jednostkowa wbicia ścianki szczelnej i wyciągnięcia (przy podporze nr 3 kładki)
obejmuje:
- koszt opracowania przez Wykonawcę projektu wykonania i wbicia ścianek szczelnych,
- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów i narzędzi,
- zakup (najem) i transport sprzętu,
- wbicie i zakotwienie/rozparcie ścianki szczelnej,
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wszelkie roboty pomocnicze takie jak: ewentualne spawanie brusów, wykonanie
„kleszczy”,
koszt pokonywania trudności przy usuwaniu ewentualnych przeszkód w gruncie,
wyciągnięcie ścianki szczelnej i odwiezienie na miejsce składowania,
usunięcie materiałów oraz odpadów stanowiących własność Wykonawcy poza teren pasa
drogowego,
wykonanie badań wg pkt 6.

10.

Przepisy związane

10.1. Normy
1. PN-92/D-95017

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne
wymagania i badania.
2. PN-75/D-96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
3. PN-B-06050
Geotechnika-Roboty ziemne-Wymagania ogólne
4. PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje
kształtów i wymiarów.
5. EN 996:1995
Piling equipment – Safety requirements
6. PN-EN 12063
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki
szczelne.
10.2

Inne
Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z późniejszymi
zmianami. GDDP, Warszawa, 1989.
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M-11.01.02

M-11.01.02

WYKOPY POD ŁAWY W GRUNCIE SPOISTYM
WRAZ Z CZASOWYM ZABEZPIECZENIEM

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru wykopów fundamentowych w gruntach spoistych pod obiekty projektowane w
ramach budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w
ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
.
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 mają zastosowanie przy wykonywaniu wykopów
pod fundamenty:
1) fundament podpór kładki dla pieszych i rowerzystów
2) fundamenty podpór pochylni północnej i południowej
3) fundamenty schodów północnych i południowych
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00 "Wymagania ogólne" oraz ST M.11.01.01.
2.

Materiały

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
Do umocnienia wykopu, w razie potrzeby stosować typowe elementy stalowe umocnienia
ścian o kształcie podobnym do typu: „Larsen”.
Grunt wydobyty (uzyskany) z wykopu należy złożyć w pobliżu budowy na odkład
tymczasowy lub odwieźć na składowisko materiałów. Celem określenia przydatności do
ponownego użycia jako zasypki należy przeprowadzić badania zgodne z PN-S-02205:1998 i
ST.
3.

Sprzęt

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt używany do robót ziemnych zgodnie z ST M.11.01.01 musi być zaakceptowany przez
Inżyniera.
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Transport

Transport mas ziemnych zgodnie z ST M.11.01.01.
5.

Wykonanie robót

5.1.

Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz
zgodnie z ST M.11.01.01
5.2.

Wykonanie wykopów

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami
technicznymi wykonania określonymi przez ST M.11.01.01. oraz wymaganiami w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze określonymi przez normy PN-B-06050:1999 oraz PN-S02205:1998.
Struktura gruntów spoistych może być łatwo naruszona przy wykonywaniu robót ziemnych
za pomocą koparek mechanicznych, powodujących wstrząsy przy poruszaniu się po dnie
wykopu. Zaleca się, aby ostatnie 10 cm gruntu z wykopu urabiać ręcznie tuż przed
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem ław fundamentowych. Należy szczególnie
zwrócić uwagę na zagrożenie wykopów przez wody opadowe, które mogą pogorszyć
parametry gruntów spoistych.
Wykonawca powinien wykazać iż dysponuje odpowiednimi środkami do zabezpieczenia
wykopów w przypadku nagłych obfitych opadów deszczu (maty brezentowe na sztywnym
stelażu o powierzchni co najmniej 2-krotnie większej od zewnętrznego obrysu dna wykopu).
W wykopie o głębokości większej od 1,0 m należy wykonać dogodne wyjścia awaryjne.
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” oraz
ST M.11.01.01.
6.2.

Kontrola prawidłowości wykonywania robót ziemnych

Kontrola jakości robót zgodnie z ST M.11.01.01
7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru są:
-1 metr sześcienny (m3) wykopu
Obmiary ilościowego usuniętego gruntu dokonuje się w m3 w stanie rodzimym dla wykopów
szerokoprzestrzennych lub wykonanych w ściankach szczelnych.
8.

Odbiór robót

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” oraz z ST
M.11.01.01
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne
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”.
Płatność za jednostkę robót należy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości
wykonanych robót i na podstawie wyników pomiarów.
9.2.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania wykopu obejmuje roboty wymienione w ST M.11.01.01 i
dodatkowo ewentualną ochronę wykopu przed nagłymi obfitymi opadami deszczu.
10.

Przepisy związane

Zgodnie z SST M.11.01.01
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M-11.01.04

ZASYPANIE WYKOPÓW FUNDAMENTOWYCH

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zasypania
wykopów fundamentowych przy obiektach projektowanych w ramach budowy kładki dla
pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w
m. Chynów Poduchowny.
1.2.

Zakres stosowania ST

Szczegółowa 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 mają zastosowanie przy zasypywaniu wykopów
pod fundamenty obiektów:
1) Kładka dla pieszych i rowerzystów
2) Pochylnia północna i południowa
3) Schody północne i południowe

Roboty obejmują:
- zasypanie wykopów fundamentowych
- odbudowę skarpy rowów odwadniających lub nasypu drogi krajowej i drogi powiatowej i
gminnej w otoczeniu kładki, pochylni i schodów
- formowanie nasypów pod chodniki prowadzące na pochylnie północną i południową
- zagęszczenie wykonanej zasypki
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami podanymi
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.
1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:
P
IS = d
Pds
gdzie:
Pd
- gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie, określona wg BN-77/8931-12,
w gramach na centymetr sześcienny,
Pds
- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego wg PN-B-04481,
w gramach na centymetr sześcienny.
1.4.2. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:
d
U = 60
d10
gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu [mm]
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu [mm]
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1.4.3. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót
ziemnych, lecz w obrębie pasa robót drogowych.
1.4.4. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem
robót drogowych.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.
2.

Materiały

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 2.
2.2.

Materiał do zasypania wykopów

2.2.1. Materiał do zasypywania wykopu fundamentowego podpór kładki, pochylni i schodów
Materiałem stosowanym do zasypania wykopów fundamentowych mogą być grunty
wydobyte wg ST M.11.01.01. (należy wykorzystać grunty uzyskane z wykopów)
i nie są zanieczyszczone gruntami organicznymi (zawartość części organicznych nie powinna
przekraczać 2%), materiałami agresywnymi w stosunku do budowli, gruntami
wysadzinowymi, ani odpadami
chemicznymi. Grunty nie powinny zawierać frakcji większych niż 100 mm.
Do zasypywania powinien być użyty grunt nie zamarznięty i bez jakichkolwiek
zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów).
2.2.2. Materiał do wykonania nasypów pod chodniki prowadzące na pochylnie północną i
południową.
Jako materiał służący do budowy nasypów należy stosować żwiry, mieszanki i piaski co
najmniej średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości nie mniejszym od 5 i współczynniku
filtracji k10 6 x 10-5 m/s. Grunty nie mogą być zanieczyszczone gruntami organicznymi
(zawartość części organicznych nie powinna przekraczać 2%).
3.

Sprzęt

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.
Sprzęt zastosowany do wykonania zasypek podlega akceptacji przez Inżyniera.
Do zagęszczania zasypek można zastosować sprzęt:
- gładkie walce stalowe
- walce ogumione
- lekkie, średnie, ciężkie walce wibracyjne
- ubijaki
- lekkie, ciężkie płyty wibracyjne.
Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy.
Dobór sprzętu zagęszczającego Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do
wykonywania zasypek.
4.
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M-11.01.04

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 4.
Zastosowane środki i sposób transportu powinny być dostosowane do kategorii gruntu, jego
objętości, techniki odspojenia, sposobu załadunku i odległości transportu.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiału zasypki nie może powodować
obniżenia jego właściwości.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów
bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach
publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w D-M-00.00.00.
„Wymagania ogólne”.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.
5.

Wykonanie robót

5.1.

Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.
5.2.

Grunty z dokopu

Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawcę powinno być zaakceptowane przez Inżyniera.
Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu
przydatności zalegającego gruntu do wykonania zasypek oraz po wydaniu zgody na piśmie
przez Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być
dostosowana do wielkości gruntu pozyskiwanego z dokopu.
5.3.

Zasypywanie wykopów

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich
i odbiorze projektowanych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno
być oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych,
a w przypadku potrzeby odwodnione. Grunt zasypowy powinien spełniać wymagania podane
w pkt. 2.
Do zasypania wykopów w gruntach niespoistych należy zastosować grunt niespoisty z
wykopu pod warunkiem, że spełnia wymagania w pkt 2.
Do zasypania fundamentów wykonanych w gruntach spoistych należy zastosować grunt
rodzimy bez substancji organicznych, pochodzący z wykopów lub inny grunt o podobnych
właściwościach. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.
Niedopuszczalne jest ich wypełnianie upłynnionym gruntem spoistym.
5.4.

Zagęszczenie gruntu nasypowego

Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu.
Każda warstwa gruntu nasypowego powinna być zagęszczana mechanicznie. Kolejną warstwę
gruntu można układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej
warstwy. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić:
a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,
b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi max. 0,4 m.
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być
zagęszczany ręcznie.
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Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej.
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić co najmniej 1,0 wg Proctora, z wyjątkiem
odbudowywanych skarp nasypu, gdzie powinien wynosić co najmniej 0.95 wg Proctora –
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do
metody zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość
uzyskania wymaganego zagęszczenia gruntu. W przypadku zagęszczania walcami
statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do optymalnej (z tolerancją
2%),
w przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej,
ustalona na podstawie wstępnych prób na poletku doświadczalnym. Jeżeli wilgotność gruntu
przeznaczonego do zagęszczania jest większa od wilgotności optymalnej o wartość większą
od odchyleń podanych w pkt.6., to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub ulepszyć
przez zastosowanie dodatku spoiw. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie
wilgotności gruntu przez zraszanie wodą.
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy:
rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim
sprzętem mechanicznym,
warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie
przejść sprzętu zagęszczającego,
prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu.
5.5.

Odbudowa skarp rowów odwadniających i nasypu drogowego oraz budowa nasypów
pod chodniki prowadzące na pochylnie północną i południową

Skarpy rowów odwadniających oraz nasypu drogi krajowej, o ile w trakcie robót nastąpiło ich
naruszenie oraz nasypy pod chodniki powinny być uformowane ze spadkiem zgodnym z
Dokumentacją Projektową. Odchylenia od założonego spadku nie powinny przekraczać 10
%. Nierówność powierzchni wykonanej skarpy mierzona łatą długości 3 m nie powinna
przekraczać 5 cm.
5.6.

Wykonywanie zasypek w okresie mrozów

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy której nie jest możliwe
osiągnięcie w zasypce wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Nie dopuszcza się wbudowania gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze
śniegiem lub lodem.
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie zasypek powinno być przerwane.
Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wykonanej już zasypki.
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.
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”, pkt 6.
6.2.

Kontrola zasypania wykopów

a) Przed przystąpieniem do zasypania wykopów należy sprawdzić ich stan (czy są
oczyszczone ze śmieci, torfów, gytii, namułów, wody).
b) Należy sprawdzić rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopów. Badania
przydatności gruntów powinny być wykonane na próbkach pobranych z każdej partii
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 3 razy na obiekt.
Grunt powinien odpowiadać wymaganiom punktu 2 niniejszej Specyfikacji:
skład granulometryczny i wskaźnik różnoziarnistości należy sprawdzać wg PN-B-04481:
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-grunty do zasypywania wykopów fundamentowych filarów nie powinny zawierać frakcji
większych niż 100 mm
zawartość części organicznych należy sprawdzać metodą chemiczną (I.W. Tiurina) przez
utlenienie za pomocą dwuchromianu potasu:
- zawartość części organicznych w gruncie do zasypek nie powinna przekraczać 2%
współczynnik filtracji dopuszcza się ustalać na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego
porowatości (zaleca się korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzorów
Slichtera lub Bayera), a w przypadkach wątpliwych metodami laboratoryjnymi wg
Instrukcji ITB nr 339, 1996 „Badanie szczelności izolacji mineralnych składowisk
odpadów”:
- współczynnik filtracji dla gruntów do zasypywania wykopów fundamentowych
przyczółków, zasypek za przyczółkami i stożków przyczółków powinien wynosić k10 6 x
10-5 m/s
c) Należy przeprowadzić badanie wykonania zasypek
Badanie wskaźnika zagęszczenia, wg pkt 1.4.1. oraz PN-S-02205:1998 należy wykonywać
co najmniej 3 razy na 500 m3 objętości zasypki, lecz nie rzadziej niż 3 razy dla każdej
podpory oraz nie rzadziej niż 3 razy dla każdego segmentu muru oporowego:
- wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is 1.0 (dla stożków przyczółków Is
0.95)
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające,
to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej
i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaźnika zagęszczenia. Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał,
o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.
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.
Wilgotność optymalną należy oznaczać na podstawie próby normalnej metodą I wg PN-B04481.
- Odchylenia od wilgotności optymalnej w trakcie zagęszczania zasypki nie powinny
przekraczać 2%
Uformowanie powierzchni skarp rowów odwadniających
- Skarpy powinny być uformowane ze spadkiem zgodnym z Dokumentacją Projektową.
Odchylenia od założonego spadku nie powinny przekraczać 10 %. Nierówność powierzchni
wykonanego stożka (wybrzuszenia i wklęśnięcia) mierzona łatą długości 3 m nie powinna
przekraczać 5 cm. Rzędne skarp w stosunku do projektowanych nie powinny różnić się o
więcej niż 1 cm.
7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) przestrzeni wypełnienia gruntem zasypowym.
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.

Odbiór robót
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Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty
należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik
ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do
ponownego odbioru.
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 z
późniejszymi zmianami, wydaną przez GDDP Warszawa.
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”, pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
- dostarczenie gruntu z odkładu lub, w przypadku zasypania wykopów piaskiem lub
żwirem z dokopu (zakup), pozyskanie tego gruntu (odspojenie) wraz z transportem na
miejsce wbudowania,
- oczyszczenie wykopów z zanieczyszczeń,
- przygotowanie gruntu do wbudowania w wykopy,
- wbudowanie zaakceptowanego przez Inżyniera materiału z jego zagęszczeniem do
poziomu określonego w Dokumentacji Projektowej,
- profilowanie skarp z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z Dokumentacją
Projektową,
- odwodnienie terenu w czasie wykonywania robót,
- prowadzenie badań w trakcie zagęszczania zasypki wg pkt 6,
- rekultywację dokopu,
- uporządkowanie terenu wokół podpór
10.

Przepisy związane

10.1. Normy
1.
2.
3.
4.

PN-B-06050
PN-S-02205
PN-B-04481
BN-77/8931-12

Geotechnika. Roboty ziemne
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne
1. 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.
2. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z późniejszymi
zmianami. GDDP, Warszawa, 1989.
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ZBROJENIE
STAL ZBROJENIOWA
ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY A-IIIN

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia
obiektów budowanych w ramach budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą
Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
.
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 mają zastosowanie przy zbrojeniu stalą klasy
A-IIIN i AIII wszystkich elementów żelbetowych obiektów:
1) Kładka dla pieszych i rowerzystów nad obwodnica Drwalewa i Chynowa
2) Pochylni południowej i północnej
3) Schodów południowych i północnych
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanie robót
oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, normami i poleceniami Inżyniera.
2.

Materiały

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 2.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć deklarację (certyfikat) zgodności
z Polską Normą.
2.2.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi stosuje się stal klasy AIIIN, gatunku
RB500W/BSt500S-Q.T.B.:
2.3.

Własności mechaniczne i technologiczne stali

Pręty okrągłe, żebrowane ze stali klasy A-IIIN gatunku RB500W (BSt500S) wg PN-ISO
6935-2 i PN-ISO 6935-2/Ak o następujących parametrach:
TRANSMOST Sp. z o.o.
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średnica pręta w mm
granica plastyczności:
Wytrzymałość na rozciąganie
wytrzymałość na rozciąganie charakterystyczna:
wytrzymałość na rozciąganie obliczeniowa:
moduł sprężystości;
wydłużalność plastyczna A5 ≥ 10%
o
zginanie do kąta 60 brak pęknięć i rys w złączu.

8 ÷ 32,
Re ≥ 500 MPa
Rm ≥ 550 MPa
Rak = 500 MPa
Ra = 375 MPa
Ea = 210 MPa

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć,
naderwań i rozwarstwień.
2.4.

Wady powierzchniowe

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

Odbiór stali na budowie

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia o jakości –
deklaracji (certyfikatu) zgodności z Polską Normą, w który powinien być zaopatrzony każdy
krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:
nazwę wytwórcy,
średnicę nominalną,
gatunek stali,
numer wytopu lub partii,
znak obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie),
wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po
2 sztuki dla każdej wiązki czy też pręta.
Dostarczoną na budowę stal, która:
nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodności z PN
oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności
pęka przy wykonywaniu haków
należy odrzucić.
2.6.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziałem wg wymiarów i gatunków. Stal nie powinna być w bezpośrednim kontakcie
z gruntem, powinna być chroniona przed wpływem warunków atmosferycznych, czynnikami
korozyjnymi i zanieczyszczeniami.
2.7.

Badanie stali na budowie

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

120

TRANSMOST Sp. z o.o..

Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa

M-12.01.02

plastyczności jest niższa od deklarowanej lub żądanej - stal badana może być użyta tylko za
zezwoleniem Inżyniera.
3.

Sprzęt

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 3.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robót.
3.2.

Sposób wykonania robót

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inżyniera.
4.

Transport

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 4. Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby
uniknąć uszkodzeń i trwałych odkształceń. Szczególna uwagę należy zwrócić na siatki
zbrojeniowe w trakcie ich podnoszenia i montażu.
5.

Wykonanie robót

5.1.

Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.
Roboty zbrojeniowe należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w PN-63/B-06251.
Wykonawca na własny koszt wykona projekt roboczy robót zbrojeniowych, w którym zostaną
określone m.in. miejsca zakładów prętów i długości prętów, konieczne do wykonania
zbrojenia w wytwórni.
5.2.

Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni zbrojenia
Pręty i walcówkę przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry,
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary,
oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia
zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
5.2.2. Przygotowanie zbrojenia
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm.
W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Cięcie
i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Dopuszczalna
różnica długości pręta liczona wzdłuż jego osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekraczać 15 mm.
TRANSMOST Sp. z o.o.
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Kształty i rozmieszczenie prętów zbrojeniowych powinny być zgodne z Dokumentacją
Projektową z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042.
5.2.3. Montaż zbrojenia
Zbrojenie należy montować na deskowaniu, przed ustawieniem jego bocznych ścian.
Dopuszcza się wcześniejsze zmontowanie zbrojenia i docelowe umieszczenie za pomocą
dźwigu lub innego urządzenia, pod warunkiem że już po podniesieniu zmontowanego
zbrojenia nastąpi sprawdzenie wszystkich połączeń prętów.
Zbrojenie płyt powinno być układane bezpośrednio na uprzednio przygotowanym
deskowaniu.
Pręty zbrojeniowe układane w deskowaniu powinny być podparte i przymocowane do
betonowych lub plastikowych przekładek dystansowych, o wymiarach zapewniających
właściwą otulinę, zgodną z Dokumentacją Projektową.
Pręty zbrojeniowe powinny być łączone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
przez spawanie lub wiązanie drutem. Spawanie powinno być wykonane zgodnie
z wymaganiami PN-S-10042. W przypadku stosowania drutu wiązałkowego, a do łączenia
prętów o średnicy do 12 mm, należy stosować drut o średnicy 1 mm, do łączenia prętów
o średnicy powyżej 12 mm, należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.
- Dopuszczalne odchylenie strzemion od płaszczyzny prostopadłej do zbrojenia podłużnego
nie powinno przekraczać 3 %.
- Dopuszczalna odchyłka w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać 25 mm
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”, pkt 6.
6.2.

Badanie stali zbrojeniowej

Kontrola stali zbrojeniowej obejmuje:
- sprawdzenie własności stali zbrojeniowej na podstawie deklaracji (certyfikatu) zgodności
z PN i stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST
- wykonanie dodatkowych badań na zginanie i określenie granicy plastyczności zgodnie
z pkt. 2.7.
- oględziny zewnętrzne wg pkt. 2.4
- Tolerancje cięcia, gięcia i montażu zbrojenia
Tolerancje cięcia, gięcia i montażu zbrojenia powinny spełniać wymagania podane poniżej:
Parametr
Długość po przycięciu (L-długość pręta wg Dokumentacji
Projektowej)
Miejsce odgięcia
(w stosunku do wymagań Dokumentacji Projektowej)

Zakres tolerancji
dla L 6,0 m
dla L>6,0 m
dla 0,5 m
dla 0,5 m<L 1,5 m
dla L>1,5 m

Ułożenie prętów:
(w stosunku do wymagań Dokumentacji Projektowe)
a) otulina zbrojenia – zmniejszenie wymiaru
b) otulina zbrojenia – zwiększenie wymiaru w zależności dla h 0,5 m
od całkowitej grubości elementu (h)
dla 0,5 m <h 1,5 m
dla h>1,5 m
c) odległość pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami
a 0,05 m
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30 mm
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20 mm
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+10 mm
+15 mm
+20 mm
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0,05<a 0,20 m
0,20<a 0,40 m
a>0,40 m
d) odchylenia ułożenia prętów zbrojenia w stosunku do b 0,25 m
wymiarów elementu (b- całkowita grubość lub szerokość 0,25<a 0,50 m
elementu)
0,50<a 1,50 m
b>1,5 m

7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

M-12.01.02
10 mm
20 mm
30 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 kg (kilogram).
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia
tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę
jednostkową 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.
8.

Odbiór robót

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty
należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik
ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do
ponownego odbioru.
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14
z późniejszymi zmianami, wydaną przez GDDP Warszawa.
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”, pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 kilogram.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiałów,
- wykonanie projektu roboczego zbrojenia
- oczyszczenie i wyprostowanie prętów zbrojeniowych,
- wygięcie, przycinanie prętów,
TRANSMOST Sp. z o.o.
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-

łączenie spawane „na styk” lub „na zakład” oraz montaż zbrojenia przy użyciu drutu
wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją,
- oczyszczenie terenu robót.
W dokumentacji uwzględniono stal zużytą na zakłady.
10.

Przepisy związane

10.1. Normy
1.
2.

PN-63/B-06251
PN-89/H-84023/06

3.

PN-91/S-10042

4.

PN-89/H-84023/01

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Projektowanie.
Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.

10.2. Inne
1.
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Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z późniejszymi
zmianami. GDDP, Warszawa, 1989.
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M-13.00.00
M-13.01.00
M-13.01.01

M-13.01.01

BETON
BETON KONSTRUKCYJNY
BETON FUNDAMENTÓW W DESKOWANIU

1.

Wstęp

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące betonu
fundamentów obiektów projektowanych w ramach budowy kładki dla pieszych i rowerzystów
nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów
Poduchowny.
.
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 mają zastosowanie przy wykonywaniu betonu
konstrukcyjnego klasy B35 w ławach fundamentowych podpór kładki dla pieszych, pochylni i
schodów.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz ST M.13.01.05, 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.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
2.

Materiały

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 2.
Dla betonów przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe niezależnie od polskich
norm obowiązują warunki podane w „Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”. (Dz.U. Nr 63, z dnia 3 sierpnia
2000r.)
2.2.

Składniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement
Do betonu należy stosować cement, spełniający wymagania ST M.13.01.05, pkt 2.2.1 – dla
betonu B35
2.2.2. Kruszywo
TRANSMOST Sp. z o.o.
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Do betonów należy stosować kruszywo spełniające wymagania wg ST M.13.01.05, pkt 2.2.2 –
dla betonu B35
2.3.

Skład mieszanki betonowej

Skład, właściwości mieszanki betonowej wg ST M.13.01.05, pkt 2.3 – dla betonu B35.
2.4.

Wymagane właściwości betonu

Właściwości betonu wg ST M.13.01.05, pkt 2.4.
3.
Sprzęt
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST M.13.01.05, pkt 3.
4.
Transport
Warunki transportu wg ST M.13.01.05, pkt 4.
5.
Wykonanie robót
Warunki wykonania robót wg ST M.13.01.05, pkt 5.
6.
Kontrola jakości robót
Zasady kontroli jakości robót wg ST M.13.01.05, pkt 6.
7.
Obmiar robót
Zasady obmiaru robót wg ST M.13.01.05. pkt 7.
8.
Odbiór robót
Zasady odbioru robót wg ST M.13.01.05. pkt 8.
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”, pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Płatność za 1 m3 (metr sześcienny) betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną
jakości wykonanych robót.
Cena jednostkowa obejmuje:
opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,
dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji,
wykonanie i rozbiórkę deskowań,
przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki z odpowiednim zagęszczeniem
i pielęgnacją,
wykonanie wszystkich badań przewidzianych w Specyfikacji,
oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy materiałów
rozbiórkowych poza pas drogowy.
Wykonanie zbrojenia płatne jest oddzielnie.
10.

Przepisy związane

Przepisy związane wg ST M.13.01.05, pkt 10.
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M-13.01.03

M-13.01.03

BETON PODPÓR W ELEMENTACH
O GRUBOŚCI  60 cm

1.

Wstęp

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące betonu podpór
obiektów projektowanych w ramach budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad
obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
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 mają zastosowanie przy wykonywaniu betonu
konstrukcyjnego klasy B35 w elementach podpór kładki, podpór pochylni i podpor schodów o
grubości < 60 cm dla obiektów:
1) Kładka dla pieszych i rowerzystów:
- ciosy podłożyskowe,
- podpory skrajne nr 1 i 4 - filary ukośne.
2) Pochylnia południowa i północna
- ciosy podłożyskowe i nadłożyskowe
3) Schodów północnych i południowych
- filary ukośne
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz ST M.13.01.05, 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.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
2.

Materiały

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 2.
Dla betonów przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe niezależnie od polskich
norm obowiązują warunki podane w „Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”. (Dz.U. Nr 63, z dnia 3 sierpnia
2000 r.)
TRANSMOST Sp. z o.o.
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Składniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement
Do betonu należy stosować cement, spełniający wymagania ST M.13.01.05, pkt 2.2.1.
2.2.2. Kruszywo
Do betonów należy stosować kruszywo spełniające wymagania wg ST M.13.01.05, pkt 2.2.2.
2.3.

Skład mieszanki betonowej

Skład, właściwości mieszanki betonowej wg ST M.13.01.05, pkt 2.3.
2.4.

Wymagane właściwości betonu

Właściwości betonu wg ST M.13.01.05, pkt 2.4.
3.

Sprzęt

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST M.13.01.05, pkt 3.
4.

Transport

Warunki transportu wg ST M.13.01.05, pkt 4.
5.

Wykonanie robót

Warunki wykonania robót wg ST M.13.01.05, pkt 5.
6.

Kontrola jakości robót

Zasady kontroli jakości robót wg ST M.13.01.05, pkt 6.
7.

Obmiar robót

Zasady obmiaru robót wg ST M.13.01.05. pkt 7
8.

Odbiór robót

Zasady odbioru robót wg ST M.13.01.05. pkt 8.
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”, pkt 9.
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9.2.

M-13.01.03

Cena jednostki obmiarowej

Płatność za 1 m3 (metr sześcienny) betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną
jakości wykonanych robót.
Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,
- dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji,
- opracowanie projektu deskowań i rusztowań,
- wykonanie deskowań, rusztowań,
- przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki z odpowiednim zagęszczeniem
i pielęgnacją,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Dokumentacją Projektową otworów
jak również wbetonowanie potrzebnych zakotwień, marek itp.,
- rozbiórkę deskowań, rusztowań,
- wykonanie wszystkich badań przewidzianych w Specyfikacji,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy materiałów
rozbiórkowych poza pas drogowy.
Wykonanie zbrojenia płatne jest oddzielnie.
10.

Przepisy związane

Przepisy związane wg ST M.13.01.05, pkt 10.
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M-13.01.04

M-13.01.04

BETON PODPÓR W ELEMENTACH
O GRUBOŚCI  60 cm

1.

Wstęp

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące betonu podpór
obiektów projektowanych w ramach budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad
obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
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 mają zastosowanie przy wykonywaniu betonu
konstrukcyjnego klasy B35 w następujących elementach podpór o grubości  60 cm
w obiektach:
1) Kładka dla pieszych i rowerzystów
- podpory pośrednie kładki nr 2 i 3,
- podpory skrajne kładki nr 1 i 4 – filary pionowe i oczepy podłożyskowe.
2) Pochylnia północna i południowa
- podpory nr A, B, C, D,
- wsporniki pod płyta pochylni.
3) Schody północne i południowe
- nie dotyczy.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz ST M.13.01.05, 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.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
2.

Materiały

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 2.
Dla betonów przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe niezależnie od polskich
norm obowiązują warunki podane w „Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”. (Dz.U. Nr 63, z dnia 3 sierpnia
2000r.)
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Składniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement
Do betonu należy stosować cement, spełniający wymagania ST M.13.01.05, pkt 2.2.1.
2.2.2. Kruszywo
Do betonów należy stosować kruszywo spełniające wymagania wg ST M.13.01.05, pkt 2.2.2.
2.3.

Skład mieszanki betonowej

Skład, właściwości mieszanki betonowej wg ST M.13.01.05, pkt 2.3.
2.4.

Wymagane właściwości betonu

Właściwości betonu wg ST M.13.01.05, pkt 2.4.
3.

Sprzęt

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST M.13.01.05, pkt 3.
4.

Transport

Warunki transportu wg ST M.13.01.05, pkt 4.
5.

Wykonanie robót

Warunki wykonania robót betonowych wg ST M.13.01.05, pkt 5.
6.

Kontrola jakości robót

Zasady kontroli jakości robót wg ST M.13.01.05, pkt 6.
7.

Obmiar robót

Zasady obmiaru robót wg ST M.13.01.05. pkt 7
8.

Odbiór robót

Zasady odbioru robót wg ST M.13.01.05. pkt 8.
9.
9.1.

Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne”, pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Płatność za 1 m3 (metr sześcienny) betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną
jakości wykonanych robót.
Cena jednostkowa obejmuje:
- opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,
- dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji,
- opracowanie projektu deskowań i rusztowań,
- wykonanie deskowań, rusztowań,
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przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki z odpowiednim zagęszczeniem
i pielęgnacją,
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Dokumentacją Projektową otworów
jak również wbetonowanie potrzebnych zakotwień, marek itp.,
rozbiórkę deskowań, rusztowań,
wykonanie wszystkich badań przewidzianych w Specyfikacji,
oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy materiałów
rozbiórkowych poza pas drogowy.
Wykonanie zbrojenia płatne jest oddzielnie.
Przepisy związane

Przepisy związane wg ST M.13.01.05, pkt 10.
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M-13.01.05
M-13.01.06

M-13.01.05; M-13.01.06

BETON USTROJU NOŚNEGO W ELEMENTACH
O GRUBOŚCI  60 cm
BETON USTROJU NOŚNEGO W ELEMENTACH
O GRUBOŚCI ≥ 60 cm

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące betonu
w obiektach inżynierskich projektowanych w ramach budowy kładki dla pieszych i
rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w m.
Chynów Poduchowny.
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 Szczegółowej Specyfikacji mają zastosowanie przy
wykonywaniu betonu konstrukcyjnego klasy B35 w następujących elementach ustrojów
nośnych:
1) Kładka dla pieszych i rowerzystów
- płyta ustroju nośnego.
- poprzecznice żelbetowe podpór pośrednich
2) Pochylnie północna i południowa
- płyta ustroju nośnego.
3) Schody północne i południowe
- belka policzkowa pod stopnie prefabrykowane i spoczniki,
- spoczniki schodów.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami podanymi
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1, a także z nadrzędnym przepisem prawnym
t.j. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie
i ich usytuowanie”. (Dz.U. Nr 63, z dnia 3 sierpnia 2000r.), zwanym dalej
„Rozporządzeniem”.
1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków
mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod
względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość
gwarantowaną RbG (np. Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa).
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1.4.4. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego
masy w stanie suchym.
1.4.5. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton
pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.
1.4.6. Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton
pod względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną
zwiększoną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Dla robót związanych z produkcją mieszanki betonowej oraz badaniami mieszanki i betonu
obowiązują zasady podane w „Rozporządzeniu”.
2.

Materiały

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.
Dla betonów przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe niezależnie od polskich
norm obowiązują warunki podane w nadrzędnym przepisie prawnym t.j. „Rozporządzeniu”.
2.2.

Składniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Do wykonania betonów klasy B30 i B 35 powinien być stosowany cement portlandzki CEM I
(bez dodatków), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N oraz dla betonu B50 - cement klasy 52,5N
spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002.
Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem:
 zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60 %,
 zawartość alkaliów do 0,6 %,
 zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9 %,
 zawartość C4AF + 2 x C3A  20 %,
 zawartość glinianu trójwapniowego C3A  7 %.
b) Akceptacja poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 1971:2002.
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę
obejmującą:
- oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3
- sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie.
Wyniki badań powinny spełniać podane niżej wymagania:
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Klasa

Początek
wiązania
min
60

42,5

Stałość
Objętości
Mm
10

Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się
rozgnieść w palcach.
2.2.2. Kruszywo
2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy
PN-86/B-06712 z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ponadto zgodnie z „Rozporządzeniem” kruszywo powinno odpowiadać dodatkowym
wymaganiom, które zestawiono poniżej.
2.2.2.2. Kruszywo grube
Do betonów klasy B30 i wyższych należy stosować grysy granitowe lub bazaltowe
o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm, Zawartość w grysach podziarna nie powinna
przekraczać 5 %, a zawartość nadziarna 10 %,
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 piasku powinna wynosić:
do 0,25 mm - 1419 %
do 0,50 mm - 3348 %
do 1,00 mm - 5775 %
2.2.2.4. Zawartość pyłów i zanieczyszczeń
W zakresie zanieczyszczeń kruszywa powinny odpowiadać warunkom podanym poniżej
w tabeli:
RODZAJ
ZANIECZYSZCZENIA
Pyły mineralne
Zanieczyszczenia obce
Zanieczyszczenia organiczne
Ziarna nieforemne
Grudki gliny
*)

DOPUSZCZALNA ZAWARTOŚĆ
kruszywo grube
Kruszywo drobne
do 1 %
do 1,5 %
do 0,25 %
do 0,25 %
*)

*)

do 20 %

0%

W ilości nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej

2.2.2.5. Właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa
Właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-86/B-06712 oraz spełniać dodatkowo wymagania podane w tabeli poniżej:
CECHA
Zawartość związków siarki
Wskaźnik rozkruszenia
- grysy granitowe
- grysy bazaltowe
TRANSMOST Sp. z o.o.
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kruszywo grube
Kruszywo drobne
do 0,1 %
do 0,2 %
do 16 %
do 8 %
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Nasiąkliwość
Mrozoodporność
*)

do 1,2 %
do 2 %*)
do 10 %**)

-

wg metody bezpośredniej
wg BN-84/6774-02 (zmodyfikowana metoda bezpośrednia)

**)

Reaktywność alkaliczna
Reaktywność alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do produkcji oznaczana jest wg
PN-91/B-06714/34 i nie powinna wywoływać zmian liniowych większych niż 0,1 %.
2.2.2.6. Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa
Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inżyniera,
która powinna być wydana na podstawie:
a) świadectwa jakości kruszywa wystawionego przez dostawcę (deklaracji lub certyfikatu
zgodności z PN-B-06712) i zawierającego wyniki pełnych badań zgodnie z PN-86/B06712 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej,
b) przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących:
 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15
 oznaczenie kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16
 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12
 oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych)
 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13
2.2.2.7. Uziarnienie kruszywa
Do betonów należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach
podanych poniżej.
Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 016 mm (dla betonów klasy B30 i wyższych)
100

100
90
80

76

przechodzi %

70
60

60
56

50
40

42

30

36

32

20

20

8

10

7

3

0
0

0,25

0,5

21
12
1

2

4

8

16

oczko sita mm

Graniczne uziarnienie kruszywa
2.2.3. Woda zarobowa do betonu
Wodę zarobową do betonu należy czerpać z wodociągów miejskich.
Stosowanie wody wodociągowej nie wymaga badań.
Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.
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CECHA
Barwa
Zapach
Wskaźnik pH
Zawartość siarkowodoru
Zawartość siarczanów
Zawartość cukrów
Zawartość chlorków
Twardość ogólna
Sucha pozostałość
Obniżenie wytrzymałości zapraw
na zginanie lub ściskanie

M-13.01.05; M-13.01.06

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

METODA BADAŃ WG

Nie więcej niż 10 %

PN-88/B-32250

PN-88/B-32250
PN-88/B-32250
PN-88/B-32250
PN-82/C-04566/02
PN-82/C-04566/03
PN-76/C-04628/02
PN-73/C-04600/00
PN-99/C-04554/04
PN-78/C-04541

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej jakość i sposób stosowania
powinny być zaopiniowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, a domieszka powinna
posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym (Aprobatę
Techniczną) wydane przez tenże Instytut. Zaleca się sprawdzanie skuteczności domieszek
przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej.
Stosowanie domieszki i dodatki nie mogą powodować nadmiernego skurczu betonu.
Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu cementów
portlandzkich klasy „32.5” i wyższych.
2.3.

Skład mieszanki betonowej

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z zgodnie z „Rozporządzeniem” i
zasadami:
a) skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne
ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. W celu polepszenia
właściwości mieszanki betonowej i betonu zaleca się stosowanie domieszek wg 2.2.4.
b) przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej nie
większej niż 100C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych
klas przyjmuje się równe wartościom 1, 3 RbG.
W przypadku odmiennych warunków wykonywania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględnić
wpływ takich czynników na wytrzymałość betonu.
c) wartość stosunku c/w nie może być mniejsza od 2 (wartość stosunku w/c nie większa
niż 0,5).
d) konsystencja mieszanki nie może być rzadsza od plastycznej, sprawdzona aparatem Ve-Be.
Dopuszcza się badanie stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy.
e) stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien
odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana
metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać:
 wartości 2 % w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,
 przedziałów wartości podanych w poniższej tabeli w przypadku stosowania domieszek
napowietrzających.
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016
beton narażony na czynniki
atmosferyczne
beton narażony na stały dostęp
wody, przed zamarznięciem

3,55,5
4,56,5

f) zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
być większa niż 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm
g) optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
 z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (35)
mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej
konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku,
 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
h) Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
 400 kg/m3 dla betonu klasy B30,
 450 kg/m3 dla betonu klas B35 i wyższych.
Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą
Inżyniera.
2.4.

Wymagane właściwości betonu

2.4.1. Klasy betonu i ich zastosowanie
Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej oraz
zgodnie z normą PN-91/S-10042.
2.4.2. Wymagania dla betonu
Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy.
CECHA

WYMAGANIE

METODA BADAŃ WG

Nasiąkliwość

Do 4 %

PN-88/B-06250

Wodoszczelność

Większa od 0,8 MPa (W8)

PN-88/B-06250

Mrozoodporność

Ubytek masy nie większy od 5%
Spadek wytrzymałości nie większy od
20 % po 150 cyklach zamrażania i
odmrażania (F150)

PN-88/B-06250

Dodatkowo zaleca się przeprowadzenie badania mrozoodporności betonu w obecności
środków odladzających (3% roztwór NaCl) –zgodnie z procedurą IBDiM Nr PB-TW/PB04/96-badanie mrozoodporności w soli.

3.

Sprzęt

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.
Zastosowany sprzęt musi gwarantować zachowanie wymagań jakościowych robót i musi być
zaakceptowany przez Inżyniera.
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Dozowanie składników
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane
wagowo.
Mieszanie składników
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Transport mieszanki betonowej
Do transportu mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw.
„gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych
ani wywrotek.
Podawanie mieszanki
Przy stosowaniu pomp do podawania betonu obowiązują wymagania określone w WTW
4M/91 Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych.
Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odległość nie większą niż 10 m.
Zagęszczanie
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min.
6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami
zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej.
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów
powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
4.

Transport

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 4.
4.2.

Transport cementu i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu – wg BN-88/6731-08.
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 502 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz
napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone
we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania
i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający
dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.
Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy
zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002.
4.3.

Magazynowanie kruszywa

Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu
w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków.
4.4.

Ogólne zasady transportu masy betonowej

a) Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian
w składzie masy w stosunku do stanu początkowego.
TRANSMOST Sp. z o.o.
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Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość
gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.
b) Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
 90 minut przy temperaturze otoczenia + 150C
 70 minut przy temperaturze otoczenia + 200C
 30 minut przy temperaturze otoczenia + 300C
4.5.

Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi

Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących
warunków:
a) masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej
b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s
c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 180 przy transporcie do góry i 120
przy transporcie w dół
d) przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym
zgarnięty materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.
5.

Wykonanie robót

5.1.

Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.
Wykonawca
przedstawi
Inżynierowi
do
akceptacji
projekt
organizacji
i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
betonowe oraz projekty deskowań i rusztowań.
5.2.

Roboty betonowe

5.2.1. Zalecenia ogólne
Roboty betonowe muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06251 oraz
„Rozporządzeniem”.
Roboty betonowe powinny być prowadzone na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej
przez Inżyniera.
Dane dotyczące mieszanki roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy,
w odniesieniu do 1 m3 betonu i do jednego zarobu.
Tablice powinny być ustawiane w pobliżu miejsca mieszania betonu.
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5.2.2. Mieszanka betonowa
a) Dozowanie składników
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie
wagowo z dokładnością:
2 % - przy dozowaniu cementu i wody
3 % - przy dozowaniu kruszywa
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
b) Mieszanie składników
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:
 położenie zbrojenia
 zgodność rzędnych z Dokumentacją Projektową
 czystość deskowania oraz
 obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania
w budownictwie. Należy pamiętać o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworów, nisz,
zagłębień, zamocowań zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów
obciążają całkowicie Wykonawcę zarówno jeśli chodzi o późniejsze rozkucia i naprawy,
jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących
(wykonywanych przez innych Podwykonawców).
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
 Mieszankę betonową należy układać w sposób ciągły sekcjami o wysokości do 5,0 m
bezpośrednio ze zbiornika rury, albo przy użyciu leja. Zagęszczanie należy prowadzić
wibratorami wgłębnymi. Grubość zagęszczanych warstw nie powinna przekraczać 40 cm.
 W celu ograniczenia skurczu, płytę należy wylewać na pełną szerokość, rozpoczynając
od środka rozpiętości każdego przęsła i postępując w kierunku podpór. Przed ułożeniem
betonu, należy umieścić w wymaganej pozycji wszystkie elementy przewidziane do
wbetonowania, takie jak wpusty, sączki, kotwy itp.
5.2.4. Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
 wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,
z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi
w płaszczyźnie poziomej
 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia ani deskowania
buławą wibratora
 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek.,
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym
TRANSMOST Sp. z o.o.
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 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,350,7 m
 belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości
 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek,
 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy
ustalić doświadczalnie, tak aby nie powstawały martwe pola.
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez
Inżyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy
wibratorów.
5.2.5. Przerwy w betonowaniu
a) przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Inżynierem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione
z Inżynierem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego
 obfite zwilżenie wodą.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
b) W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200C to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
a) Temperatura otoczenia
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż
plus 50C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -50C, jednak
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +200C
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła
w czasie co najmniej 7 dni.
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b) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
5.2.7. Pielęgnacja betonu
a) Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
b) Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +50C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
c) Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy
PN-88/B-32250.
e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami
i drganiami.
f) Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych zgodnie z normą PN-63/B-06251.
5.2.8. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla widocznych powierzchni betonowych obowiązują następujące wymagania:
a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień, wybrzuszeń
ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne
b) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że ich rozwartość nie
przekracza 0,1 mm oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 2,5 cm,
a długości rys nie przekraczają:
 podwójnej szerokości belek i 0,2 m dla rys podłużnych
 połowy szerokości belek i 0,2 m dla rys poprzecznych
c) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu
będzie nie mniejsze niż 4 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,05 %
powierzchni odpowiedniej ściany
d) równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna
odpowiadać wymaganiom ST M.15.02.03.
e) kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować
podczas betonowania elementu. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji
porozdeskowaniu. Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania
łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m
nie powinno przekraczać 1,0 cm
f) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień
i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do
3 mm lub wgłębienia do 5 mm
g) ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby itp.) , które spełniały funkcję stężeń deskowań lub
inna i wystają z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1 cm pod
wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową.
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione na koszt Wykonawcy.
Części wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienia wypełnione betonem
żywicznym o składzie zatwierdzonym przez Inżyniera.
TRANSMOST Sp. z o.o.
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Bardzo duże ubytki i nierówności płyty przekraczające 2 cm należy naprawić betonem cementowym
bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inżyniera zgodnej
z „Zaleceniami do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu
w konstrukcjach mostowych”. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998.
5.2.9. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe podano poniżej:
Rodzaj odchyłki
Długość przęsła
rozpiętość usytuowania łożysk
oś podłużna w planie
Ustrój niosący oraz oczepy Grubość płyty pomostu
filarów
Rzędne
Usytuowanie w planie belek
podłużnych i poprzecznych
Fundamenty
Usytuowanie w planie
Rzędna górnej powierzchni fundamentu
Słupy i ściany
Rzędna górnej powierzchni podpory
Pochylenie ścian
Wymiary w planie:
Dla podpór pełnościennych
Dla podpór słupowych

5.3.

Dopuszczalna
odchyłka
wymiarowa
 2 cm
 1 cm
 3 cm
 1 cm
 1 cm
 2 cm
 5 cm
 2 cm
 1 cm
0,5% wysokości, ale
dla podpór słupowych
 15 mm
 2 cm
 1 cm

Deskowania

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte
w Dokumentacji Projektowej lub wg własnego opracowania. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach
statycznych, odpowiadających warunkom PN-92/S-10082.
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości
betonowania, sposoby zagęszczenia i obciążania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność
ich użycia.
Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed
wyciekaniem zaczynu cementowego z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości
ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku
ich ugięcia, wielkość tej strzałki powinna być przyjęta zgodnie z normą PN-91/S10042.
Deskowania powinny być wykonane ściśle według ich dokumentacji technicznej i przed
wypełnieniem mieszanką betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.
Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona
przez kontrolę techniczną.
Powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą specjalnego
oleju do form, zaakceptowanego przez Inżyniera.
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Deskowania powinny mieć odpowiednią sztywność i być wykonane z zachowaniem
warunków bezpieczeństwa. Ich konstrukcja podlega akceptacji Inżyniera. Wykonawca
powinien zawiadomić Inżyniera, o tym że deskowanie jest gotowe do wypełnienia betonem,
na tyle wcześnie, aby Inżynier był w stanie dokonać inspekcji deskowania przed ułożeniem
betonu.
Deskowania wielokrotnego użytku muszą spełniać następujące wymagania:
- ich konstrukcja musi być całkowicie szczelna
- sposób łączenia poszczególnych płyt nie może zmniejszać sztywności całego deskowania.
Połączenia na śruby między płytami są niedozwolone ze względu na możliwość wypływu
zaczynu, możliwość zniszczenia gwintów oraz trudności związanych z odpowiednim ich
oczyszczeniem.
- Ciężar elementów do ręcznego montowania nie powinien przekraczać 60 kg.
Dopuszczalne ugięcia deskowań
1/400 l - w deskach deskowań widocznych powierzchni mostów betonowych i żelbetowych
1/250 l - w deskach deskowań niewidocznych powierzchni mostów betonowych
i żelbetowych
Wszystkie deskowania powinny być tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.
5.4.

Rusztowania dla ustroju niosącego

Wykonawca dostarczy projekt rusztowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte
w Dokumentacji Projektowej lub wg własnego opracowania. Wykonanie rusztowań powinno
uwzględniać podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji, zgodnie z pkt. 5.3
oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu oraz
zapewniać zachowanie tolerancji podanych w pkt. 5.2.9. Rusztowania powinny w czasie ich
eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu geometrycznego i bezpieczeństwo
konstrukcji.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla rusztowań lub jarzm montażowych
wynoszą:
a) rozstaw szeregu pali lub ram rusztowaniowych
 15 cm
b) rozstaw podłużnic i poprzecznic
 2 cm
c) rzędne oczepów
 1 cm
d) długość wsporników
od -1 cm do + 10 cm
e) przekroje poprzeczne elementów
4%
f) wychylenie jarzm lub ramy
0,5 % wysokości,
z płaszczyzny pionowej
lecz nie więcej niż 3 cm
g) wielkość podniesienia wykonawczego
+10 % wartości obliczonej
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi do akceptacji szczegółowe rysunki robocze
rusztowań.
5.4.1. Rozbiórka rusztowań
Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym
nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Terminy rozdeskowania
konstrukcji należy ustalać według PN-63/B-06251.
6.

Kontrola jakości robót

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.
TRANSMOST Sp. z o.o.
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Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu

6.2.1. Zakres kontroli
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej:
 konsystencja mieszanki betonowej
 zawartość powietrza w mieszance betonowej
 wytrzymałość betonu na ściskanie
 nasiąkliwość betonu
 odporność betonu na działanie mrozu
 przepuszczalność wody przez beton
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu zawierającego
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe
określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.
6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej, a w tym raz na jej początku. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją
mieszanki
a kontrolowaną nie powinny przekroczyć:
 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,
 1 cm - opadu stożka przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego
W/C (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych,
zgodnie z pkt 2.2.4 niniejszej Specyfikacji Technicznej.
6.2.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą
ciśnieniową podczas projektowania składu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu
domieszek napowietrznych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczać:
- wartości 2 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzających
- przedziałów wartości podanych w rozdz. 2.3. niniejszej Specyfikacji w tabeli w przypadku
stosowania domieszek napowietrzających.
6.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki
o 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 150x150x150 mm spełnia następujące warunki:
a) przy liczbie kontrolowanych próbek - n, mniejszej niż 15
Ri min  RbG

[1]

gdzie:
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Ri min

Rb G

M-13.01.05; M-13.01.06

- najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z n próbek
- współczynnik zależny od liczby próbek n wg tabeli
- wytrzymałość gwarantowana
Liczba próbek n



Od 3 do 4

1,15

Od 5 do 8

1,10

Od 9 do 14

1,05

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

oraz

Ri min  RbG

[2]

Ri min  RbG

[3]

gdzie:
R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru:
1 n
R = i  l Ri
[4]
n
w którym Ri - wytrzymałość poszczególnych próbek
b) przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15 zamiast warunku [1] lub
połączonych warunków [2] i [3] obowiązuje następujący warunek [5]:
R - 1,64 S  RbG

[5]

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

1
n
2
[6]
i 1 ( R i  R )

n1
W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzymałości s, wg wzoru [6] jest większe od
wartości 0,2R, gdzie R wg wzoru [4], zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących
zbyt duży rozrzut wytrzymałości. W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie są spełnione,
kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do odpowiedniej niższej klasy.
W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości
betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące
wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań
dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie.
S=

6.2.5. Sprawdzenie nasiąkliwości 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 1 raz dla każdego przyczółka i 1 raz dla ustroju niosącego. Zaleca
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się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji, w ilości po jednej z każdego
przyczółka i płyty ustroju niosącego.
6.2.6. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na
próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 1 raz dla każdego przyczółka i 1 raz dla ustroju niosącego. Zaleca się badanie
mrozoodporności na próbkach wyciętych z konstrukcji, w ilości po jednej z każdego
przyczółka i płyty ustroju niosącego.
Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach mających styczność ze
środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie badania wg metody przyśpieszonej (wg PN88/B-06250).
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli spełnione są
następujące warunki:
a) po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250
- próbka nie wykazuje pęknięć
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie
zamrażanych nie jest większe niż 20%
b) po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250
- próbka nie wykazuje pęknięć
- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków nie przekracza
w żadnej próbce wartości 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na
próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 1 raz dla każdego przyczółka i 1 raz dla ustroju niosącego. Zaleca się badanie
wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji, w ilości po jednej z każdego
przyczółka i płyty ustroju niosącego. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W8 jest
osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody równym 0,8 MPa w czterech na sześć próbek badanych
zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza się oznak przesiąkania wody.
6.2.8. Pobranie próbek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-88/B-06250 i „Wymaganiami GDDP” oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inżynier wszystkich wyników badań dotyczących jakości
betonu i stosowanych materiałów.
6.2.9. Zestawienie wszystkich badań dla betonu
Badania betonu obejmują:
 badanie składników betonu
 badanie mieszanki betonowej
 badanie betonu
Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniżej
Rodzaj badania
1
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2

3

4
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Badania
składników
betonu

M-13.01.05; M-13.01.06

jw.

1) Badanie cementu
- czasu wiązania
- zmiany objętości
- obecności grudek
2) Badanie kruszywa
- składu ziarnowego
- kształtu ziarn
- zawartości pyłów
- zawartości zanieczyszczeń
- wilgotności
3) Badanie wody

jw.

4) Badanie dodatków i domieszek

Badanie
mieszanki
betonowej
jw.

Urabialności

PN-B-06714/15
jw.
PN-B-06714/16
PN-B-06 714/13
PN-B-06714/12
PN-B-06714/18
PN-88/B-32250 Przy rozpoczęciu robót
i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń
aprobat
technicznych
wydanych przez
IBDiM
PN-88/B-06250 Przy rozpoczęciu robót

Konsystencji

jw.

jw.
Badania
betonu

Zawartości powietrza
1) Wytrzymałości na ściskanie na
próbkach

jw.
jw.

jw.

2) Wytrzymałości na ściskanie
- badania nieniszczące
3) Nasiąkliwość
4) Mrozoodporność
5) Przepuszczalność wody

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

jw.

jw.
jw.
jw.

6.3.

PN-EN 196-3

Bezpośrednio przed
użyciem każdej
dostarczonej partii

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

Kontrola deskowań

Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą
i porównanie z projektem oraz PN-B-06251.
6.4.

Kontrola rusztowań

Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem i niwelatorem
i porównanie z Dokumentacją Projektową. Badania polegają na stwierdzeniu:
a) zgodność podstawowych wymiarów z Dokumentacją Projektową,
b) zachowania rzędnych i odchylenia od położenia poziomego,
c) odchylenia od położenia pionowego,
d) zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,
e) wielkości podniesienia wykonawczego,
f) prawidłowości i dokładności połączeń między poszczególnymi elementami.
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę
dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji.
6.5.

Kontrola wykończenia powierzchni betonowych

Wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny być gładkie i mieć jednolitą barwę
i fakturę. Na powierzchniach tych nie mogą być widoczne żadne zabrudzenia, przebarwienia
czy inne wady pozostawione przez wewnętrzną wykładzinę deskowań, która powinna być
odpowiednio przymocowana do deskowania. Wszystkie nieprawidłowości wykończenia
powierzchni muszą być naprawione przez Wykonawcę.
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7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest m3 (metr sześcienny) wbudowanego betonu na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.
8.

Odbiór robót

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty
należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik
ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do
ponownego odbioru.
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14
z późniejszymi zmianami, wydaną przez GDDP Warszawa.
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”, pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Płatność za 1 m3 (metr sześcienny) betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną
jakości wykonanych robót.
Cena jednostkowa obejmuje:
- opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,
- dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji,
- opracowanie projektu deskowań i rusztowań,
- wykonanie deskowań, rusztowań,
- przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki z odpowiednim zagęszczeniem
i pielęgnacją,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Dokumentacją Projektową otworów
jak również wbetonowanie potrzebnych zakotwień, marek itp.,
- rozbiórkę deskowań, rusztowań,
- wykończenie powierzchni betonowych,
- wykonanie wszystkich badań przewidzianych w Specyfikacji,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy materiałów
rozbiórkowych poza pas drogowy.
- Wykonanie zbrojenia płatne jest oddzielnie.
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10.

M-13.01.05; M-13.01.06

Przepisy związane

10.1. Normy
1.

1. PN-EN 197-1:2002

2.
3.
4.

PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
N-EN 196-3

5.
6.
7.

PN-76/P-79005
PN-86/B-06712
PN-76/B-06714/12

8.

PN-76/B-06714/13

9.

PN-76/B-06714/34

10. PN-88/B-32250
11. PN-99/C-14554/4

12. PN-82/C-04566/02

13. PN-82/C-04566/03
14. PN-76/C-04628/02
15. PN-73/C-04600/00
16. PN-78/C-04541

17. PN-EN 480-1:1999
18. PN-88/B-06250
19. PN-63/B-06251
20. PN-74/B-06261
21. PN-74/B-06262
22. PN-91/S-10042

TRANSMOST Sp. z o.o.

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku.
Metody badania cementu – Oznaczanie wytrzymałości
Metody badania cementu – Analiza chemiczna cementu
Metody badania cementu – Oznaczanie czasu wiązania i stałości
objętości
Opakowania transportowe. Worki papierowe.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów
mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności
alkalicznej.
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie sumarycznej
zawartości wapnia i magnezu w ściekach metodą miareczkową
z EDTA oraz obliczanie zawartości magnezu w wodzie
i ściekach.
Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków.
Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą
kolorymetryczną z tiofluoresceiną i kwasem ohydroksyrtęciobenzoesowym.
Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków.
Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą
tiomerkurymetryczną.
Woda i ścieki. Badanie zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów
ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczalnej
metodą kolometryczną z antronem.
Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz
zapotrzebowania chloru. postanowienia ogólne i zakres normy.
Woda i ścieki. Oznaczanie suchej pozostałości, pozostałości po
prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych,
substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.
Beton zwykły.
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za
pomocą młotka Schmidta typu N.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Projektowanie.
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10.2. Inne
1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie. (Dz.U. Nr 63, z dnia 3 sierpnia 2000r.).
2. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998.
3. Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in situ” w nowo budowanych konstrukcjach
obiektów mostowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998.
4. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych
na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z późniejszymi zmianami. GDDP,
Warszawa, 1989.
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M-13.02.01

M-13.02.00

BETON NIEKONSTRUKCYJNY

M-13.02.01

BETON KLASY PONIŻEJ B25 W DESKOWANIU

1.

Wstęp

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące betonu
niekonstrukcyjnego klasy poniżej B 25 w obiektach projektowanych w ramach budowy kładki
dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr
50 w m. Chynów Poduchowny.
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 mają zastosowanie przy wykonywaniu betonu
niekonstrukcyjnego klasy poniżej B25 w deskowaniu w następujących elementach obiektu:
1) Kładka dla pieszych i rowerzystów
- beton podbudowy B15
2) Pochylnie północne i południowe
- beton podbudowy B15
3) Schody północne i południowe
- beton podbudowy B15.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz ST M.13.01.05, 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.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
2.

Materiały

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 2.
Dla betonów przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe niezależnie od polskich
norm obowiązują warunki podane w „Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”. (Dz.U. Nr 63, z dnia 3 sierpnia
2000r.)
2.2.

Składniki mieszanki betonowej

TRANSMOST Sp. z o.o.
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2.2.1. Cement
Do betonu klasy poniżej B 25 należy stosować cement klasy CEM I 32,5 N, spełniający
wymagania normy PN-EN 197-1:2002.
Skład i akceptacja dostaw cementu – na podstawie ST M.13.01.05. pkt. 2.2.1.
Wyniki badań powinny spełniać wymagania:
Klasa

Początek
wiązania
min
75

32,5

Stałość
Objętości
mm
10

2.2.2. Kruszywo
Jako kruszywo grube do betonu klasy poniżej B25 można stosować żwir o maksymalnym
wymiarze ziarna do 31,5 mm, spełniający następujące wymagania:
a) w zakresie cech fizycznych i chemicznych określone w PN-86/B-06712 dla kruszywa
marki 30,
b) mrozoodporność według zmodyfikowanej metody bezpośredniej – nie większa niż 10%,
c) zalecana zawartość określona ułamkiem masowym:
- podziarna – nie większa niż 5%
- nadziarna – nie większa niż 10%
d) w kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny
Uziarnienie kruszywa powinno mieścić się w granicach dla łącznego uziarnienia
przedstawionego na wykresie:
Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 31,6 m (dla betonu klasy B25 i niższej)
100
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0
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14
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8

16

3 1 ,5

o c z k o s ita m m

Kruszywo drobne powinno spełniać wymagania podane w ST M.13.01.05. pkt. 2.2.2.3.
Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa wg ST M.13.01.05. pkt.2.2.2.6.
2.2.3. Woda zarobowa do betonu
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania podane w ST M.13.01.05. pkt. 2.2.2.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Domieszki i dodatki do betonu należy stosować zgodnie z ST M.13.01.05. pkt.2.2.4.
2.3.
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Warunki ustalania składu mieszanki betonowej zostały podane w ST M.13.01.05. pkt. 2.3.
Ponadto powinny być spełnione następujące warunki:
a) Maksymalna ilość cementu dla betonu klasy B 25 wynosi 400 kg/m3
b) Zawartość powietrza w mieszance betonowej (przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5 mm)
badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250, w przypadku stosowania domieszek
napowietrzających nie powinna przekraczać 3 5 %, gdy beton narażony jest na czynniki
atmosferyczne i 4 6 %, gdy beton narażony jest na stały dostęp wody przed
zamarznięciem.
2.4.

Wymagane właściwości betonu

Wymagane właściwości betonu zostały podane w ST M.13.01.05. pkt.2.4.
3.

Sprzęt

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST M.13.01.05, pkt 3.
4.

Transport

Warunki transportu wg ST M.13.01.05, pkt 4.
5.

Wykonanie robót

Warunki wykonania robót wg ST M.13.01.05, pkt 5.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe, jak dla fundamentów wg ST M.13.01.05. pkt.5.2.9.
6.

Kontrola jakości robót

Zasady kontroli jakości robót wg ST M.13.01.05, pkt 6.
7.

Obmiar robót

Zasady obmiaru robót wg ST M.13.01.05. pkt 7
8.

Odbiór robót

Zasady odbioru robót wg ST M.13.01.05. pkt 8.
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”, pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Płatność za 1 m3 (metr sześcienny) betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną
jakości wykonanych robót.
Cena jednostkowa obejmuje:
opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,
dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji,
wykonanie deskowań,
przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki z odpowiednim zagęszczeniem
i pielęgnacją,
TRANSMOST Sp. z o.o.
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rozbiórkę deskowań,
wykonanie wszystkich badań przewidzianych w Specyfikacji,
oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy materiałów
rozbiórkowych poza pas drogowy.
10.

Przepisy związane

Przepisy związane wg ST M.13.01.05, pkt 10.

158

TRANSMOST Sp. z o.o.,

Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa

M-13.02.02

M-13.02.02

BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA

1.

Wstęp

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem podłoża z betonu klasy B15 projektowanych w ramach budowy kładki dla
pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w
m. Chynów Poduchowny.
1.2

Zakres stosowania ST

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

Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie betonu klasy B15 w fundamentach balustrad przy wejściach na pochylnię
północną i południową, fundamentach wygrodzenia dla pieszych typu olsztyńskiego i
fundamentach wygrodzenia U11a.
1.4

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" oraz podanymi poniżej:
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej l,8t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem
betonu.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B15) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa.
Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z
cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3.
1.5

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych Robót oraz za
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące
Robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne".
2.

Materiały
Jak w SST M.13.01.05.

Beton klasy B15 badania tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. Wymagania
materiałowe dotyczące betonu omówione są w normie. PN-B-06250 „Beton zwykły”.
3.

Sprzęt
Jak w SST M.13.01.05.
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Transport
Jak w SST M.13.01.05

5.

Wykonanie robót
Jak w SST M.13.01.05 i poniższych warunków:

5.1.

Beton fundamentów balustrad, wygrodzenia olsztyńskiego i U11a klasy B15

Beton fundamentów powinien być układany na dnie wykopów wąskoprzestrzennych
(wymiary 0,2x0,2m głębokości 0,5m) tak, aby nie zrzucać go z wysokości większej niż 0,75
m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Beton należy rozkładać w miarę możliwości w sposób
ciągły, z zachowaniem kontroli grubości. W niezwiązanej mieszance betonowej należy
umieścić i zastabilizować słupki wygrodzenia.
6.

Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.
6. Należy sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową pod względem kształtu,
wymiarów i rzędnych ułożonego betonu. Należy również sprawdzić jakość użytych
materiałów.
7.

Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.1.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) betonu zgodnie z Dokumentacją
Projektową.
8.

Odbiór robót

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz końcowy wg ST D-M.00.00.00
"Wymagania Ogólne".
Dla wykopów wg M.11.01.01.
Dla betonu wg M.13.01.05.
9.

Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzględnia:
zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,
koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji
przygotowanie i transport mieszanki,
ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją wraz z osadzeniem słupków
wygrodzenia,
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wykonanie badań i pomiarów,
koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych,
oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy materiałów.
10.

Przepisy związane

Wg pkt. 10 SST M.13.01.05
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PREFABRYKOWANE STOPNIE SCHODÓW

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

M-13.03.02

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania,
odbioru oraz robót montażowych prefabrykowanych stopni schodów związanych z budową
kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi
krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
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 mają zastosowanie przy wykonaniu i montażu
prefabrykowanych stopni schodów wykonanych z betonu zwykłego klasy B50 zbrojonego
stalą AIIIN (BSt500S), stanowiących dojście na kładkę dla pieszych i rowerzystów
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami podanymi
w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” oraz ST M.13.01.05, pkt 1.4. Dodatkowo
wprowadza się określenia:
Prefabrykat betonowy - element z betonu zwykłego wykonany w formie, poza miejscem
i przed czasem wbudowania go, bez względu na to, czy został wykonany na placu budowy
czy w wytwórni stałej.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
2.

Materiały

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 2.
Dla betonów przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe niezależnie od polskich
norm obowiązują warunki podane w „Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”. (Dz.U. Nr 63, z dnia 3 sierpnia
2000r.)
2.2.

Składniki mieszanki betonowej

Wymagania odnośnie cementu, kruszywa, wody podano w ST M.13.01.05.
2.3.

Skład mieszanki betonowej

Skład, właściwości mieszanki betonowej wg ST M.13.01.05.
TRANSMOST Sp. z o.o.
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Wymagane właściwości betonu

Właściwości betonu wg ST M.13.01.05, pkt 2.4.
W tablicy 1 zestawiono wymagania dla elementów prefabrykowanych z betonu zwykłego.
Tablica 1
L.p.
Właściwości
Jednostk Wymagani
a
a
1.
Odchyłki długości elementów
mm
<3
2.
Odchyłki innych niż długość wymiarów elementów
mm
<2
3.
Odchyłki prostoliniowości
mm
<2
< 1/500
dług
4.
Odchyłki skręcenia przekroju mierzone wzajemnym
mm
<2
przesunięciem odpowiadających sobie punktów
< 1/500
przekroju
dług
5.
Równość powierzchni: szczerby i uszkodzenia
mm
<1
powierzchni elementów betonowych widocznych po
wbudowaniu
2.4.

Prefabrykaty

Powinny być wykonane w Wytwórni na podstawie Dokumentacji Projektowej kładki dla
pieszych wraz z pochylniami i schodami.
Przed wykonaniem prefabrykatów należy wykonać projekt roboczy prefabrykatów. Każdy
prefabrykat powinien posiadać deklarację zgodności wydaną przez Wytwórnię określający
jego parametry wytrzymałościowe, gabaryty oraz cechy użytych materiałów. Prawidłowość
wykonania każdego prefabrykatu powinna być potwierdzona w jego karcie odbioru.
Formy stosowane do produkcji elementów prefabrykowanych mogą być wykonane z
dowolnych materiałów, ale dokładność wykonania formy i jej wytrzymałość muszą zapewniać
zachowanie kształtu elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz zachowanie
tolerancji wykonania wg pkt. 6. Zacieranie elementów po ich wyjęciu z formy jest
niedopuszczalne. Krawędzie elementów powinny być bez szczerb. Za jakość wykonywanych
prefabrykatów 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). Przed przystąpieniem do produkcji prefabrykatów, Wykonawca przedstawi
Inżynierowi do zatwierdzenia Specyfikację Techniczną wykonania prefabrykatów w
Wytwórni.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykatu:
1. Rysy otwarte lub pęknięcia
2. Rysy włoskowate (skurczowe, do 0,1 mm rozwartości)
a) poprzeczne
b) podłużne
c) poprzeczne i podłużne krzyżujące się

164

niedopuszczalne
na ¼ długości w 4 miejscach
lub 1 rysa na całej długości
prefabrykatu
na 1/3 długości w 2
miejscach
niedopuszczalne
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3. Skupienie cementu, piasku lub kruszywa

w 2 miejscach, o łącznej
powierzchni nie większej niż
2% powierzchni
4. Ciała obce
niedopuszczalne
5. Odsłonięcia zbrojenia
niedopuszczalne
Dopuszczalne są drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie,
których głębokość nie przekracza 3 mm
Pręty zbrojenia powinny mieć średnice i kształt zgodne z Dokumentacją Projektową.
Dopuszczalne odchylenie osi pręta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego
Dokumentacją może wynosić maksimum 5 mm.
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 montażu prefabrykatów

Sprzęt do montażu elementów prefabrykowanych powinien być zaakceptowany przez
Inżyniera.
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.
4.

Transport

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”,
pkt 4.
4.2.

Transport i składowanie prefabrykatów

Prefabrykaty można transportować po rozformowaniu i osiągnięciu co najmniej 80%
wytrzymałości projektowej jego betonu. Składowanie elementów na wolnym powietrzu w
przypadku spadku temperatury poniżej 0°C jest dopuszczalne tylko po osiągnięciu przez
beton pełnej mrozoodporności.
Podczas składowania należy przestrzegać następujących warunków:
składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym i odwodnionym podłożu
prefabrykaty należy składować na krawędziakach drewnianych z zachowaniem
prześwitu minimum 10 cm pomiędzy podłożem i elementem
podczas przestawiania elementów, ich transportu, montażu i ponownego ustawienia
niedopuszczalne są uderzenia i wstrząsy mogące spowodować mechaniczne
uszkodzenia krawędzi,
podczas składowania prefabrykatów należy zwrócić szczególną uwagę na
zabezpieczenie wystającego zbrojenia przed pogięciem.
podczas przenoszenia prefabrykat powinien być zawieszany na odkrytym zbrojeniu w
środku rozpiętości elementu
5.

Wykonanie robót

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany montaż prefabrykatów.
W projekcie organizacji winno się znaleźć:
- uzasadnienie dobranego sprzętu montażowego,
- metoda montażu,
- pomosty i podesty robocze,
- rozwiązanie zagadnienia bezpieczeństwa pracy.
Pozostałe warunki wykonania robót wg ST M.13.01.05, pkt 5.
5.2.

Formy do produkcji belek.

Wytwórca prefabrykatów zobowiązany jest do wykonania projektu form we własnym zakresie
Projekt formy powinien uwzględniać następujące czynniki:
- dokładność wykonania elementów formy ma zabezpieczyć uzyskanie wymiarów
prefabrykatów określonych na rysunkach z zachowaniem wymaganej tolerancji.
- możliwość ułożenia zbrojenia z zachowaniem przewidzianej w projekcie otuliny
Przed montażem zbrojenia należy formy oczyścić i posmarować
5.3.

Montaż prefabrykatów

Prefabrykaty powinny zostać wykonane w Wytwórni. Przed przystąpieniem do wbudowania
prefabrykatu, Wykonawca przedstawi Inżynierowi atest producenta, potwierdzający zgodność
z wymaganiami przedstawionymi w pkt. 2.
Przed przystąpieniem, do montażu należy sprawdzić stan prefabrykatów. Zbrojenie wykonane
w celu połączenia prefabrykatu z betonem wylewanym „na mokro” powinno być oczyszczone
i wyprostowane.
W trakcie montażu prefabrykatów, należy szczególną uwagę zwrócić na ich właściwe
usytuowanie i zamocowanie (przyspawanie) wystających poza otulinę prętów do zbrojenia
betonu wylewanego „na mokro”.
Przed montażem na deskowaniu powierzchnie stykające się z nowym betonem należy
oczyścić metodą strumieniowo-ścierną tak aby skutecznie usunąć szkliwo i zapewnić
właściwą współpracę betonu belek z betonem monolitycznym.
Przed wylewaniem betonu powierzchnie styku z nowym betonem oraz środkową część
prefabrykatu należy starannie zwilżyć wodą.
Uwaga:
Górną środkową powierzchnię podnóżka w części wylewanej na mokro należy starannie
zatrzeć pod ułożenie nawierzchni.
Ułożenie nawierzchni należy wykonać po zdjęciu deskowań zgodnie z M.15.04.01
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”,
pkt 6.
6.2.

Kontrola elementów prefabrykowanych

Badania elementów prefabrykowanych obejmują:
sprawdzenie cech zewnętrznych,
sprawdzenie prawidłowości montażu prefabrykatów.
6.2.1. Sprawdzenie cech zewnętrznych
Sprawdzenie cech zewnętrznych na budowie obejmuje:
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a) ocenę wizualną
Powierzchnia prefabrykatu powinna być sprawdzana pod względem uszkodzeń, pustek,
spękań i obecności ciał obcych. Elementy prefabrykowane powinny spełniać wymagania
podane w pkt.2.
b) sprawdzenie wymiarów.
Kształt i wymiary należy sprawdzać z dokładnością do 1 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatu nie powinny przekraczać:
c)
wysokość elementu : 1 mm
d)
szerokość elementu: 5 mm
e)
długość elementu: 5 mm
f)
grubość ścian elementu: +2 mm, - 2mm,
6.2.2. Sprawdzenie prawidłowości montażu prefabrykatów
Sprawdzenie prawidłowości montażu prefabrykatów obejmuje:
a) wizualną ocenę jakości robót,
b) sprawdzenie prostoliniowości ułożenia (Odchylenia mierzone łatą o długości 4,0 m nie
powinny być większe niż 5 mm)
c) niwelacyjne sprawdzenie prawidłowości wysokościowego ułożenia (Odchylenia rzędnych
nie powinny przekraczać 2 mm).
7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest:
- 1 szt. (sztuka) stopnia prefabrykowanego
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 objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót, który jest dokonywany na
podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty
należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik
ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do
ponownego odbioru.
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 z
późniejszymi zmianami, wydaną przez GDDP Warszawa.
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”, pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej
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Cena jednostkowa obejmuje:
a) zlecenie wykonania Wytwórni elementów prefabrykowanych, dostarczenia dokumentacji
projektowej stopnia prefabrykowanego
b) transport prefabrykatów na miejsce wbudowania
c) zakup lub wypożyczenie sprzętu
d) montaż prefabrykatu,
e) przygotowanie elementu do zespolenia z betonem monolitycznym belki policzkowej
metodą strumieniowo-ścierną,
f) staranne zwilżenie strefy środkowej prefabrykatu a szczególnie powierzchni kontaktowych
starego i nowego betonu
g) wykonanie niezbędnych pomiarów i badań,
h) rozbiórkę urządzeń do montażu z usunięciem poza pas drogowy,
i) uporządkowanie terenu budowy.
10.

Przepisy związane

10.1. Normy
1. PN-77/S-10040

Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

10.2. Inne
1. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z późniejszymi
zmianami. GDDP, Warszawa, 1989.
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PREFABRYKOWANE GZYMSY Z POLIMEROBETONU

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania,
odbioru oraz robót montażowych prefabrykatów polimerobetonowych przy budowie kładki
dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr
50 w m. Chynów Poduchowny.
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 mają zastosowanie przy wykonaniu i montażu
prefabrykowanych płyt gzymsowych z polimerobetonu dla:
1) Kładki dla pieszych i rowerzystów nad drogą krajową DK50 w m. Chynów poduchowny
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami podanymi
w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”
Prefabrykat z betonu polimerowego - element z betonu polimerowego wykonany w
formie, poza miejscem i przed czasem wbudowania go, bez względu na to, czy został
wykonany na placu budowy czy w wytwórni stałej.
Polimerobeton - jest kompozytem, w którym spoiwem jest żywica poliestrowa z układem
utwardzającym, a wypełniaczem mieszanka piaskowo – żwirowa i mączka kwarcowa.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
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.
Uszczelnienie między elementami gzymsu - materiał trwale plastyczny posiadający Aprobatę
Techniczną IBDiM.
W tablicy 1 zestawiono wymagania polimerobetonu.
Tablica 1
L.p.
Właściwości
Jednostk Wymagani
a
a
1.
Wytrzymałość gwarantowana polimerobetonu na
MPa
> 80
ściskanie
2.
Wytrzymałość gwarantowana polimerobetonu na
MPa
> 25
rozciąganie przy zginaniu
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Nasiąkliwość polimerobetonu
Stopień mrozoodporności
Porowatość
Twardość wg Brinella
Ścieralność na tarczy Boehmego

%
%
MPa
cm

< 0.25
>F 150
9
160
0.10 –
0.30

W tablicy 2 zestawiono wymagania dla elementów z polimerobetonu.
Tablica 2
L.p.
Właściwości
Jednostk Wymagani
a
a
1.
Odchyłki długości elementów
mm
<3
2.
Odchyłki innych niż długość wymiarów elementów
mm
<2
3.
Odchyłki prostoliniowości
mm
<2
< 1/500
dług
4.
Odchyłki skręcenia przekroju mierzone wzajemnym
mm
<2
przesunięciem odpowiadających sobie punktów
< 1/500
przekroju
dług
5.
Równość powierzchni: szczerby i uszkodzenia
mm
<1
powierzchni elementów polimerobetonowych
widocznych po wbudowaniu
2.2.

Prefabrykaty

Powinny być wykonane w Wytwórni na podstawie Dokumentacji Roboczej opracowanej
przez Producenta.
Prefabrykaty muszą być wykonane w Wytwórni. Przed wykonaniem prefabrykatów należy
wykonać projekt roboczy prefabrykatów dostosowując długości nietypowych prefabrykatów
do długości elementów konstrukcji obiektów. Każdy prefabrykat powinien posiadać
deklarację zgodności wydaną przez Wytwórnię określający jego parametry
wytrzymałościowe, gabaryty oraz cechy użytych materiałów. Prawidłowość wykonania
każdego prefabrykatu powinna być potwierdzona w jego karcie odbioru.
Formy stosowane do produkcji elementów prefabrykowanych mogą być wykonane z
dowolnych materiałów, ale dokładność wykonania formy i jej wytrzymałość muszą zapewniać
zachowanie kształtu elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz zachowanie
tolerancji wykonania wg pkt. 6. Zacieranie elementów po ich wyjęciu z formy jest
niedopuszczalne. Krawędzie elementów powinny być bez szczerb.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykatu:
1. Rysy otwarte lub pęknięcia
niedopuszczalne
2. Rysy włoskowate (skurczowe, do 0,1 mm rozwartości)
a) poprzeczne
na ¼ długości w 4 miejscach
lub 1 rysa na całej długości
prefabrykatu
b) podłużne
na 1/3 długości w 2
miejscach
c) poprzeczne i podłużne krzyżujące się
niedopuszczalne
3. Skupienie cementu, piasku lub kruszywa
w 2 miejscach, o łącznej
powierzchni nie większej niż
2% powierzchni
4. Ciała obce
niedopuszczalne
5. Odsłonięcia zbrojenia
niedopuszczalne
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Dopuszczalne są drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie,
których głębokość nie przekracza 3 mm
Pręty zbrojenia powinny mieć średnice i kształt zgodne z Dokumentacją Projektową.
Dopuszczalne odchylenie osi pręta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego
Dokumentacją może wynosić maksimum 5 mm.
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 montażu prefabrykatów

Sprzęt do montażu elementów prefabrykowanych powinien być zaakceptowany przez
Inżyniera..
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.
4.

Transport

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”,
pkt 4.
4.2.

Transport i składowanie prefabrykatów

Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym i odwodnionym podłożu.
Elementy należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm pomiędzy
podłożem i elementem
elementy można transportować po osiągnięciu przez beton co najmniej 80 %
wytrzymałości projektowej,
podczas przestawiania elementów, ich transportu, montażu i ponownego ustawienia
niedopuszczalne są uderzenia i wstrząsy mogące spowodować mechaniczne
uszkodzenia krawędzi,
podczas składowania prefabrykatów należy zwrócić szczególną uwagę na
zabezpieczenie wystającego zbrojenia przed pogięciem. Prefabrykaty powinny być
składowane na krawędziakach drewnianych podłożonych tak, aby nie wywołać
w prefabrykatach nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej sił wewnętrznych.
5.

Wykonanie robót

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany montaż prefabrykatów.
W projekcie organizacji winno się znaleźć:
- uzasadnienie dobranego sprzętu montażowego,
- metoda montażu,
- pomosty i podesty robocze,
TRANSMOST Sp. z o.o.
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rozwiązanie zagadnienia bezpieczeństwa pracy.
Montaż prefabrykatów

Prefabrykaty powinny zostać wykonane w wytwórni. Przed przystąpieniem do wbudowania
prefabrykatu, Wykonawca przedstawi Inżynierowi atest producenta, potwierdzający zgodność
z wymaganiami przedstawionymi w pkt. 2.
Przed przystąpieniem, do montażu należy sprawdzić stan prefabrykatów. Zbrojenie wykonane
w celu połączenia prefabrykatu z betonem wylewanym „na mokro”powinno być oczyszczone
i wyprostowane.
W trakcie montażu prefabrykatów, należy szczególną uwagę zwrócić na ich właściwe
usytuowanie i zamocowanie (przyspawanie) wystających prętów do zbrojenia betonu
wylewanego „na mokro”.
Z powierzchni prefabrykatów stykających się w zespoleniu z nowym betonem należy usunąć
szkliwo, oczyścić powierzchnię styku i starannie zwilżyć wodą.
Za jakość wykonywanych prefabrykatów 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). Przed przystąpieniem do produkcji prefabrykatów,
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia Specyfikację Techniczną wykonania
prefabrykatów w Wytwórni.
Każdy wyprodukowany prefabrykat podlega ocechowaniu przy odbiorze. Należy go cechować
w sposób czytelny i trwały w górnej części prefabrykatu na jednym z końców. Cecha powinna
zawierać znak Wytwórni, symbol, numer prefabrykatu.
Uwaga
Prefabrykaty mocowane do wsporników pod latarnię powinny być odpowiednio
przycięte wzdłuż bocznej kra wędzi prefabrykatu pod kątem dopasowanym do skosu
wspornika. Spoiny na wspornikach nie powinny być większe niż na odcinkach prostych.
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”,
pkt 6.
6.2.

Kontrola elementów prefabrykowanych

Badania elementów prefabrykowanych obejmują:
sprawdzenie atestu producenta na zgodność z wymaganiami pkt.2
sprawdzenie cech zewnętrznych,
sprawdzenie prawidłowości montażu prefabrykatów.
6.2.1. Sprawdzenie atestu producenta na zgodność z wymaganiami pkt.2
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi atest producenta dla elementów
prefabrykowanych, w którym są wyspecyfikowane:
- data wystawienia
- nazwa i adres producenta
- lista właściwości objętych atestem
- opis badań prefabrykatów i wyniki badań
- podpis osoby przeprowadzającej testy
Właściwości prefabrykatów wg atestu powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.
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6.2.2. Sprawdzenie cech zewnętrznych
Sprawdzenie cech zewnętrznych na budowie obejmuje:
a) ocenę wizualną
Powierzchnia prefabrykatu powinna być sprawdzana pod względem uszkodzeń, pustek,
spękań i obecności ciał obcych. Elementy prefabrykowane powinny spełniać wymagania
podane w pkt.2.
b) sprawdzenie wymiarów.
Kształt i wymiary należy sprawdzać z dokładnością do 1 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatu nie powinny przekraczać:
c)
wysokość elementu : 1 mm
d)
szerokość elementu: 5 mm
e)
długość elementu: 5 mm
f)
grubość ścian elementu: +2 mm, - 2mm,
6.2.3. Sprawdzenie prawidłowości montażu prefabrykatów
Sprawdzenie prawidłowości montażu prefabrykatów obejmuje:
a) wizualną ocenę jakości robót,
b) sprawdzenie szerokości spoin (na zgodność z Dokumentacją Projektową),
c) sprawdzenie prostoliniowości ułożenia (Odchylenia mierzone łatą o długości 4,0 m nie
powinny być większe niż 5 mm)
d) niwelacyjne sprawdzenie prawidłowości wysokościowego ułożenia (Odchylenia rzędnych
nie powinny przekraczać 2 mm).
6.2.4.

Badania dodatkowe

Badania obejmują :
badanie cech wytrzymałościowych polimerobetonu wg Instrukcji ITB nr 194,
badanie nasiąkliwości wg PN-85/B-04101,
badanie odporności na zamrażanie wg PN-84/B-04102,
badanie ścieralności na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111,
badanie na uderzenie wg PN-84/B-04111.
Badanie pełne elementów z polimerobetonu należy przeprowadzać :
przy zmianie technologii wytwarzania polimerobetonu lub zmianie komponentów,
przynajmniej raz na dwa lata.
Skład i liczność partii – w skład partii wchodzą elementy jednego typu. Liczność partii nie
powinna przekraczać 25 sztuk.
Pobieranie próbek – próbki pierwotne z partii elementów z polimerobetonu należy pobrać
losowo wg PN-N-03010:1983 – przy wykorzystaniu tablicy liczb losowych zawartej w tej
normie. Należy sporządzić protokół pobierania próbek.
Liczność próbki – liczba elementów z polimerobetonu w próbce wynika z przyjętego poziomu
kontroli S-3 i akceptowanego poziomu jakości AQL = 4% wg PN-ISO-2859-1+AC1:1996.
Ocena partii – partię elementów z polimerobetonu należy uznać za zgodną z wymaganiami,
jeżeli liczba elementów niedobrych w próbce nie przekracza liczby kwalifikującej określonej
wg PN-ISO-2859-1+AC1:1996.
Pakowanie i transport – elementy należy pakować na paletach drewnianych i wiązać taśmą
stalową. Do transportu powinny być układane poziomo, długością w kierunku jazdy.
7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest:
- 1 szt. (sztuka) płyty gzymsowej
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 objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót, który jest dokonywany na
podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty
należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik
ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do
ponownego odbioru.
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 z
późniejszymi zmianami, wydaną przez GDDP Warszawa.
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”, pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
e) dostarczenie przez Wykonawcę projektu organizacji robót,
f) zakup elementów prefabrykowanych
g) transport prefabrykatów na miejsce wbudowania
h) zakup lub wypożyczenie sprzętu
i) montaż prefabrykatu,
j) przycięcie prefabrykatów na wspornikach słupów oświetleniowych,
k) przygotowanie elementu do zespolenia z betonem,
l) wykonanie niezbędnych pomiarów i badań,
m) rozbiórkę urządzeń do montażu z usunięciem poza pas drogowy,
n) uporządkowanie terenu budowy.
10.

Przepisy związane

10.1. Normy
1. PN-77/S-10040

Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

10.2. Inne
1. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z późniejszymi
zmianami. GDDP, Warszawa, 1989.
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KONSTRUKCJE STALOWE
KONSTRUKCJE STALOWE USTROJU NOŚNEGO

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów
konstrukcji stalowej ustroju niosącego wykonanych ze stali konstrukcyjnej dla kładki dla
pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w
m. Chynów Poduchowny.
.
1.2.

Zakres stosowania ST

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

Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z
wykonaniem elementów ustroju nośnego ze stali konstrukcyjnej o Rm>400MPa w zakresie:
- opracowania projektu warsztatowego i projektów technologicznych
- wytworzenia konstrukcji
- montażu konstrukcji
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne” pkt. 1.4
Komisja Kwalifikacyjna Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - organ MIiB
nadający prawo wykonywania wiaduktów drogowych, pieszych i kolejowych o konstrukcji
stalowej przedsiębiorstwom wytwarzającym konstrukcje i wykonującym montaże i remonty
wiaduktów. (Adres Komisji - Warszawa, ul. Instytutowa 1).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne”
pkt. 1.5.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, i poleceniami Inżyniera.
2.

Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne” pkt 2.
2.1. Akceptowanie użytych materiałów
Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania i montażu (pkt
5.1.2. i 5.1.3.)
dostawców materiałów nie oznacza akceptacji materiałów. Wytwórca jest zobowiązany do
udokumentowana odpowiedniej jakości wszystkich partii materiałów.
2.2. Stal konstrukcyjna
2.2.1. Stal gatunku S355
Do wykonania konstrukcji należy stosować stal niestopową walcowaną a gorąco gatunku
S355J2G3, o właściwościach wg PN-EN-10052.
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Blachy powinny być sprawdzone metodą defektoskopii ultradźwiękowej celem wykrycia
ewentualnych wad materiału. Badanie to może być wykonywane w hucie lub zakładzie
wytwarzającym konstrukcję.
Stal konstrukcyjną należy składować na podkładkach eliminujących kontakt z podłożem i
wodą. Składowiska winny być zadaszone. Konstrukcja powinna być układana w sposób
eliminujący gromadzenie się wód opadowych lub śniegu.
2.2.2. Inne gatunki stali
Dopuszcza się użycie innej stali z gatunku S355 o wyższych parametrach wg PN-EN 10025.
Inne gatunki stali mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inżyniera jeśli posiadają
Aprobatę Techniczną IBDiM.
2.2.2. Tryb postępowania przy dostawach stali
Wytwórnia stali konstrukcyjnej, w której zamawiana jest stal na konstrukcje stalowe
obiektów mostowych, musi przedstawić potwierdzenie wdrożenia systemu zapewnienia
jakości ISO oraz certyfikat hutniczy typu 3.1 zgodny z PN-EN 10024.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji muszą:
1) być udokumentowane certyfikatem kontroli
2) mieć trwałe ocechowania zgodne z zamówieniem
3) mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych
przywieszek ze znakami zgodnie z PN-H-01102
4) spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych:
– dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10025, PN-H-92203
– dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-H-93000 i PN-H-93001
– dla kątowników równoramiennych wg PN-EN 10056-1, PN-EN 10056-2.
Cechy odbiorcze i znaki pomiarowe powinny być utrzymane w stanie nienaruszonym i
umożliwiającym w każdej fazie wykonawstwa identyfikację elementów i kontrolę
wykonywanych robót. Elementy nie mające oryginalnego znaku powinny być oznakowane i
potwierdzone znakiem kontroli jakości wytwórni.
2.3. Materiały spawalnicze i śruby montażowe
Zamówienia na łączniki (śruby montażowe, sworznie ) i materiały spawalnicze składa
Wytwórca stalowej konstrukcji mostowej u zaakceptowanych przez Inżyniera Wytwórców
tych materiałów. Na Wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców
i przechowywania atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie
przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione
wraz z dostawą każdej partii materiałów. Badania, które warunkują wystawienie atestów
Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt.
Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy powinny być atestowane w zakresie ustalonym
przez Inżyniera na koszt własny Wytwórcy konstrukcji. Spełnione muszą być wymagania
PN-S-10050 i norm przedmiotowych:
– dla nakrętek do śrub wg PN-EN ISO 4032, PN-EN ISO 4034, PN-EN ISO 8673
– dla nakrętek niskich stosowanych jako przeciwnakrętka wg PN-EN ISO 8675, PN-EN
ISO 4035,
– dla podkładek pod śruby wg PN-EN ISO 7089, PN-EN ISO 4759-3, PN-EN ISO 7091,
PN-M-82008, PN-M-82009, PN-M-82018
– dla śrub montażowych wg PN-EN ISO 4016, PN-EN 24015, PN-EN ISO 4044, PN-EN
ISO 8765
– dla elektrod wg PN-M-69430 i PN-EN ISO 2560
– dla drutów spawalniczych wg PN-EN 12072, PN-EN 440, PN-EN 756, PN-EN 1668
– dla topników do spawania łukiem krytym wg PN-EN 760
– dla topników do spawania żużlowego wg PN-M-69356
176

TRANSMOST Sp. z o.o.

Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa

M-14.01.02

Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji
dostawcy.
Śruby powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach
z zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne
asortymenty.
Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych
i ogrzewanych pomieszczeniach.
Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej
konstrukcji mostowej powinny być oddzielone od pozostałych.
3.

Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne”
pkt.3.
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt. 5.1.2.) i Wykonawca w programie
montażu (pkt. 5.1.3.) obowiązani są do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazu
zasadniczego sprzętu. Inżynier jest uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe
i zbiorniki ciśnieniowe posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru
Technicznego.
Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu
sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności
przedstawiciela Inżyniera.
4.

Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne”
pkt. 4.
4.1. Transport od dostawcy i składowanie stali konstrukcyjnej u Wytwórcy
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji
aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na
odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania określonej stalowej konstrukcji
mostowej powinny być oddzielone od pozostałych.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN-H-01102.
Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy
dzieleniu wyrobów należy przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń.
Znaki powinny być umieszczone w takich miejscach, aby były widoczne po zmontowaniu
konstrukcji na placu budowy.
4.2. Transport na miejsce montażu
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób,
aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń,
deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej
będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą
być:
– łączniki
– elementy styków montażowych.
Ze względu na możliwość wyboczenia należy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na
czas załadunku i transportu. Drobne elementy muszą być jednoznacznie oznakowane
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i umieszczone w miejscu zamocowania. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby,
nakrętki powinny być przewożone w zamkniętych pojemnikach. Dźwigary powinny być
transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna być zachowana we wszystkich
fazach transportu i montażu konstrukcji. W pewnych przypadkach mogą być one
transportowane w innej pozycji jeśli będą odpowiednio zabezpieczone przed utratą
stateczności i innymi uszkodzeniami. Inżynier w razie potrzeby może żądać wykonania
odpowiednich obliczeń. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość
przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu. Przewożone
elementy powinny być załadowane w ten sposób aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich
skrajni ustalonych przez normy PN-K-02057 i PN-K-02056.
Przy transporcie drogowym w przypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni
lub dopuszczalnych ciężarów pojazdów należy uzyskać zgodę GDDKiA i Zarządów
Drogowych w miastach prezydenckich przez których tereny przechodzi trasa przejazdu.
Konwój przewożący części ponadwymiarowej konstrukcji powinien być oznakowany
i poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący.
4.3.

Odbiór konstrukcji po rozładunku

Odbiór konstrukcji stalowej powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Inżyniera
i powinien być przez Inżyniera zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć
wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także wszystkie elementy stalowe,
które będą użyte na miejscu budowy. Z dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze,
których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny być
dokumenty opisujące zastosowane podczas wytwarzania materiały, procesy technologiczne
oraz wyniki badań odbiorów zgodnie z pkt 5.2.2.7.
4.4. Likwidacja uszkodzeń transportowych
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne
i odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie
powinny przekraczać odchyłek podanych w pkt 2.4.2.8. i pkt 2.8. PN-S-10050.
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inżynier uzna za konieczne, to Wytwórca przedstawi
Inżynierowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek.
Inżynier może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela
Inżyniera. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić
tak szybko, jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca
montażu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela Inżyniera.
Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element
(lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany.
5.

Wykonanie Robót

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Wymagania ogólne
Do wykonania i montażu stalowych konstrukcji mostowych, PN-89/S-10050 - dopuszczone
będą wyłącznie zakłady i przedsiębiorstwa posiadające Świadectwo (certyfikat) wydane przez
Komisję Kwalifikacyjną Ministerstwa Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, lub wydane
przez instytucje uznane przez administrację rządową kraju pochodzenia firmy
i zaakceptowane przez Komisję Kwalifikacyjną Ministerstwa Infrastruktury. Świadectwo
należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
W przypadku nie przedłożenia Świadectwa Kontrakt nie zostanie przyznany.
Wszelkie informacje w sprawie wydawania Świadectw można uzyskać w siedzibie Komisji
Ministerstwa Infrastruktury. Komisja Kwalifikacyjna Zakładów Wykonujących Stalowe
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Konstrukcje Mostowe. 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80, tel. 48 + 22 110 780, fax. 48
+22 113 997.
5.1.1. Wymagania w stosunku do Wytwórcy stalowych konstrukcji mostowych
i Wykonawcy montażu
Konstrukcje stalowe mogą być wytwarzane jedynie w wytwórniach zakwalifikowanych przez
Komisję Kwalifikacyjną Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Wytwórca konstrukcji
powinien razem z ofertą przetargową dostarczyć Inżynierowi kopię świadectwa Komisji dla
danej Wytwórni. Wytwórca nie może przenieść wytwarzania całości lub części konstrukcji do
innej Wytwórni bez zgody Inżyniera. Zatwierdzeni przez Inżyniera podwykonawcy
Wytwórcy muszą również posiadać świadectwa Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa.
Posiadanie świadectwa Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
obowiązuje również przedsiębiorstwa wykonujące montaż stalowej konstrukcji mostowej.
Termin ważności świadectwa i jego zakres muszą być zgodne z czasem realizacji i rodzajem
wytwarzanej lub montowanej konstrukcji.
5.1.2. Program wytwarzania konstrukcji w Wytwórni
Rozpoczęcie Robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera programu
Robót. Program sporządzany jest przez Wytwórcę. Program powinien zawierać deklarację
Wytwórcy o szczegółowym zapoznaniu się z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
oraz:
1) harmonogram realizacji
2) informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy
3) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest
udokumentowanie kwalifikacji
4) informacje o dostawcach materiałów
5) informacje o podwykonawcach
6) informacje o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania
7) projekt technologii spawania
8) sposób przeprowadzenia badań wymaganych w Specyfikacjach
9) inne informacje żądane przez Inżyniera
10) ewentualne zgłoszenie potrzeby uściśleń lub zmian w Dokumentacji Projektowej.
Program Robót musi uwzględniać spełnienie wszystkich ustaleń zawartych w ST.
Rysunki warsztatowe sporządza Wytwórca.
5.1.3. Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy
Rozpoczęcie Robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera programu
montażu. Program powinien zawierać protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz:
1)
harmonogram terminowy realizacji
2)
informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy
3)
informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest
udokumentowanie kwalifikacji
4)
projekt montażu
5)
sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeśli podczas montażu będzie ona podpierana
w innych punktach niż przewiduje to Dokumentacja Projektowa
6)
projekt technologiczny wykonania pomostu żelbetowego
7)
informacje o podwykonawcach
8)
informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania
9)
projekt technologii spawania
10) sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji
11) informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się
w obszarze prac montażowych
TRANSMOST Sp. z o.o.
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inne informacje żądane przez Inżyniera.

5.1.4. Kontrola wykonywanych Robót
Inżynier jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych
i odbiorów częściowych na czas których należy przerwać Roboty. W zależności od wyniku
badań Inżynier podejmuje decyzję o kontynuowaniu Robót.
5.1.5. Dziennik wytwarzania konstrukcji i Dziennik Budowy
Decyzje Inżyniera są przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w Dziennikach:
1) Wytwarzania konstrukcji (w Wytwórni)
2) Budowy (w trakcie montażu).
5.2. Wykonanie konstrukcji w Wytwórni
5.2.1. Obróbka elementów
5.2.1.1. Sprawdzenie wymiarów wyrobów ze stali konstrukcyjnej
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości
zastosowanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być
użyte wyroby w których odchyłki wymiarów i kształtów nie przekraczają dopuszczalnych
odchyłek wg PN-S-10050 pkt 2.4.2.
5.2.1.2. Cięcie elementów i obrabianie brzegów
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej, ale tak, by zachowane były wymagania PN-S-10050 pkt 2.4.1.1.
Można stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne a dla
elementów pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. Brzegi po cięciu powinny być
oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia
należy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów
sąsiednich.
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać, co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre
brzegi po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub
większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi,
które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły
klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4 wg PN-M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie
cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużlu, gratu, nacieków
i rozprysków materiału.
Dokładność cięcia:
Wymiar liniowy elementu [m]
Dopuszczalna odchyłka [mm]

<1
±1

1¸5
±1,5

>5
±2

Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy.
5.2.1.3. Prostowanie i gięcie elementów
Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inżyniera wykonać próbne użycie sprzętu
przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Roboty mogą być kontynuowane jeśli
pomierzone po próbnym użyciu odchyłki nie przekroczą wartości podanych w PN-S-10050
pkt. 2.4.2. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu powoduje odrzucenie wykonanych
elementów. Podczas gięcia należy przestrzegać zaleceń PN-S-10050 pkt 2.4.1.2.
Prostowanie i gięcie na zimno na walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych,
płaskowników i kształtowników dopuszcza się w przypadkach, gdy promienie krzywizny r są
nie mniejsze, a strzałki ugięcia f nie większe niż graniczne dopuszczalne wartości podane
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w tabeli 1 z PN-S-10050. W tabeli 1 podaje się wyciąg z ww. tabeli dla blach, płaskowników
i kątowników. Przy prostowaniu i gięciu na zimno nie wolno stosować uderzeń, a stosować
należy siły statyczne. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia
lub promienia krzywizny podanych w tabl. 1 prostowanie i gięcie elementów stalowych
należy wykonać na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze
nie niższej niż 750oC. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż
obszar prostowany lub odkształcalny. Kształtowniki należy nagrzewać równomiernie na
całym przekroju.
Chłodzenie elementów powinno odbywać się powoli w temperaturze otoczenia nie niższej niż
+5oC, bez użycia wody.
Tabela 1.

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

Względem
osi

Przy prostowaniu
f
r

x-x

12/400s

y-y

12/800b

x-x

12/720b

Przy gięciu
f

r

50s

12/200s2

25s

90b

12/360b

45b

y-y

Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą wystąpić pęknięcia lub rysy. Sposób
ich ewentualnej naprawy winien być zaakceptowany przez Inżyniera. W elementach ze stali
o podwyższonej wytrzymałości nie powinny wystąpić również miejscowe zahartowania.
Tabela 2.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych

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

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

5.2.1.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana
w Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach
podanych w tabl. 2, przy czym rozróżnia się:
– wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów,
podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie
konstrukcji,
– wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia.
5.2.1.5. Dopuszczalne odchyłki prostości
TRANSMOST Sp. z o.o.
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Dopuszczalne odchyłki prostości elementów (pasów ściskanych) od podpory do podpory lub
od węzła do węzła stężeń wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. Dla
elementów rozciąganych odchyłki mogą być dwukrotnie większe.
5.2.1.6. Dopuszczalne skręcenie przekroju
Dopuszczalne skręcenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających
sobie punktów przekroju) 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm.
5.2.1.7. Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju
Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego
konstrukcyjnych (poza stykami) podano w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego
Lp.

Rodzaje odchyłek

1

Odchyłki głównych
wymiarów przekroju

2

Nieprostopadłość
półek lub ścianek

0,01 wymiaru,
lecz nie więcej
niż 5 mm

3

Przesunięcie lub
wygięcie środnika

0,005 h, lecz
nie więcej niż
grubość środnika

4

Przesunięcie innych
części poza
środnikiem

0,01b, lecz nie
więcej niż 5 mm

5

Wybrzuszenie blach

0,005 wymiaru
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5.2.1.8. Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w obrębie styków
Styki spawane należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia stykających
się elementów nie przekraczały 1 mm.
Rys.1. Swobodne niespawane końce blach przy pasowaniu stykających się elementów

300

300

Zaleca się pozostawienie swobodnych, nie zespawanych blach podczas pasowania
stykających się elementów (dotyczy szczególnie styków montażowych). Jeżeli dokumentacja
nie przewiduje inaczej to długość niepospawana winna wynosić po 300 mm z każdej strony
styku montażowego dla spoin łączących środnik dźwigara głównego z pasem dolnym. Spoiny
te powinny być następnie wykonane jako spoiny pachwinowe, po wykonaniu połączeń
środnika i pasów stykających się elementów. Szczegółowe rozwiązania należy podać
w technologii spawania. Rozwiązanie to pokazano na Rys. 1.
5.2.1.9. Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej
Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej nie powinno być większe niż 2 mm po
położeniu liniału o długości 1 m.
5.2.1.10. Dopuszczalne odchyłki konstrukcji użebrowanych
Dopuszczalne odchyłki podano wyżej w punkcie dotyczącym dopuszczalnych odchyłek
swobodnych przekroju.
Wszystkie elementy konstrukcji użebrowanych należy sprawdzić przez oględziny. Pomiary
odchyłek w płytach użebrowanych można przeprowadzać wyrywkowo wg wskazań
Inżyniera, przy czym należy mierzyć co najmniej 10% elementów płyty (blachy, żebra,
poprzecznice) w strefach ściskanych i 5% w strefach rozciąganych. Jeżeli mierzone odchyłki
przekroczą wymagania niniejszej normy o więcej niż 10%, liczba mierzonych elementów
powinna zostać zwiększona wg zaleceń Inżyniera.
Jeżeli w zwiększonej liczbie mierzonych elementów odchyłki przekraczają 10% tej liczby,
należy je usunąć wg wskazówek w następnych punktach niniejszej ST.
5.2.1.11. Usuwanie przekroczonych odchyłek
Przekroczenie odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez
Inżyniera wraz z Projektantem konstrukcji (ewentualnie z udziałem rzeczoznawcy lub
jednostki naukowo-badawczej), czy przekroczone odchyłki wpływają na bezpieczeństwo,
użytkowanie lub wygląd, Inżynier podejmuje decyzję o ich pozostawieniu względnie
usuwaniu.
Przekroczenie dopuszczalnych odchyłek (ilościowe lub jakościowe) stanowi jednocześnie
podstawę do obniżenia umówionej ceny za wykonaną konstrukcję, niezależnie od usunięcia
wad.
Wykaz odchyłek, ocena bezpieczeństwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inżyniera
stanowią część dokumentacji odbioru obiektu.
TRANSMOST Sp. z o.o.
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5.2.1.12. Czyszczenie powierzchni i brzegów
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów
w zakresie usunięcia gratu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających
i brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-S-10050, PN-M-04251, PN-EN ISO
9013.
5.2.2. Składanie konstrukcji
5.2.2.1. Spawanie
Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera
projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji.
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane
w systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie
prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym
aktualne uprawnienia. Niezależnie od posiadanych uprawnień zaleca się sprawdzenie
aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy elektrodami
stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod
zasadowych). Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza,
wybijanym na obu końcach krótkich spoin w odległości 10 15 mm od brzegu, a na długich
spoinach w odległości co 1 m. Należy prowadzić dziennik spawania. W dzienniku spawania
powinny być odnotowane wszelkie odstępstwa od Dokumentacji Projektowej
i technologicznej jak również stwierdzone usterki wykonawstwa. Dziennik spawania
powinien być prowadzony na bieżąco i tak samo potwierdzany przez Inżyniera (kontroli
jakości). Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest bezpośredni kierownik robót.
Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości
powinna być wyższa niż 0o C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5oC.
Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczeniu
przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych warunkach
atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80%, mżawka, wiatry
o prędkości większej niż 5 m/sek, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) należy
opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości.
Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny
należy przed spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń
do czystego metalu.
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności.
Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią
(np. przez zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka.
Dopuszczalna wielkość podtopienia lub wklęśnięcia grani w podspoinie wg PN-M-69775
wg klasy wadliwości W1 dla złączy specjalnej jakości i klasy wadliwości W2 dla złączy
normalnej jakości.
Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo zastosować inną obróbkę
mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie
przekroczy 3% tej grubości.
Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków
do spawania) należy wykonać wg PN-M-69013, PN-M-69014, PN-EN ISO 9692-2,
PN-M-69016, PN-M-69017, PN-M-69018.
Do wykonywania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów spawalniczych
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie
o jakości. Do wykonania spoin sczepnych należy stosować spoiwa w gatunku takim samym
jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniające.
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Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny
być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów.
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie
na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów białych kryształów świadczy o długotrwałym
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję
chemiczną ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie
takich elektrod jest bezcelowe, a ich użycie zabronione.
Do żłobienia elektropowietrznego należy stosować elektrody grafitowo-węglowe
miedziowane w gatunku ESW 252 lub inne zgodnie z normą PN-E-69000. Do żłobienia
łukowego - stosować elektrody stalowe otulone EC1.
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie
określonych parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas
spawania nie mogą przekraczać 10%.
Czołowe spoiny pasów należy kończyć poza przekrojem samego pasa, używając do tego
płytek wybiegowych. Płytki wybiegowe powinny mieć tą samą grubość i kształt, co spawane
pasy. Po przymocowaniu płytek (za pomocą zacisków) spoiny powinny być na
niewprowadzone na długość, co najmniej 25 mm. Przy usuwaniu płytek wybiegowych należy
przeprowadzić cięcie w odległości, co najmniej 3 mm od brzegu pasa, a następnie usunąć
nadmiar przez obróbkę mechaniczną.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi.
Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie albo materiale w jej sąsiedztwie.
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych
lub zaklęśnięć. W spoinach nieobrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać
15% grubości spawanych elementów.
Wady spoin pachwinowych i czołowych wykrywalne przez oględziny spoin i makroskopowe
nieniszczące badania określa się wg PN-M-69703. Wymaga się zachowania klasy wadliwości
nie wyższej niż W2 wg PN-M-69775.
Spoiny powinny być zbadane prześwietleniem zgodnie z planem prześwietleń lub badań
ultradźwiękowych wg PN-M-70055/02 podanym w projekcie technologii spawania.
Na radiogramie powinny być podane: jego numer, nazwa wytwórni oraz wskaźnik jakości
obrazu wg PN-M-70001. Na konstrukcji obok każdej spoiny powinno być odbite jej
oznaczenie zgodnie z oznaczeniami na planie prześwietleń lub badań ultradźwiękowych, a na
okres prześwietlenia spoiny należy na konstrukcji umieścić oznaczenie spoiny z podziałem
spoin długich.
Wszystkie spoiny czołowe należy prześwietlać na całej ich długości. Na podstawie
radiogramów wykonanych wg PN-M-69770 oraz wad spoin określonych wg PN-M-69703
i wykrytych prześwietleniem wg PN-M-69771 należy określić klasę spoiny zgodnie
z PN-M-69772 i PN-M-69775. Klasa ta powinna być wpisana do protokołu badań spoin.
Spoiny czołowe specjalnej jakości powinny odpowiadać klasie wadliwości złącza R1,
a normalnej jakości klasie R2 wg PN-M-69772. Złącza za pomocą spoin czołowych powinny
być zbadane na zginanie wg PN-M-69720. Złącza te należy również zbadać na udarność
samej spoiny, strefy przejęcia i strefy ciepła materiału wg PN-M-69773.
Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nieodpowiadające wymaganiom należy
usunąć w sposób nie powodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych
naprężeń. Powtórnie wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy poddać ponownemu
badaniu w pełnym zakresie łącznie z prześwietleniem.
Przygotowanie brzegów i powierzchni elementów do spawania
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące
powierzchnie cięcia wg PN-M-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim
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przetopie materiału rodzimego nie większe niż dla klasy 3-3-3-3. Przygotowanie brzegów do
spawania należy przeprowadzić wg normy PN-M-69014.
Powierzchnie przylegające
Powierzchnie pracujące na docisk powinny być obrobione. Współczynnik chropowatości Ra
tych powierzchni wg PN-M-04251 nie powinien być większy niż 2.5µm.
Konstrukcja powinna być podzielona na zespoły spawalnicze, których wymiary ograniczają
możliwości transportu. Należy dążyć, by jak największa część spoin była wykonana
automatycznie, a zwłaszcza spoiny łączące pasy ze środnikiem.
Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-S-10050 pkt 2.4.4.4. Wszystkie
spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Każda spoina powinna
być oznaczona marką spawacza. Wykonawca obowiązany jest dokonać badania spoin
i udostępnić je do kontroli Inżynierowi. Badania spoin polegające na oględzinach
i makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN-M-69703 prowadzi przedstawiciel
Inżyniera osobiście. Badania radiograficzne i ultradźwiękowe wykonywać mogą jedynie
laboratoria zaakceptowane przez Komisję Kwalifikacyjną Ministerstwa Infrastruktury
podczas przewodu kwalifikującego Wytwórnię. Inżynier uprawniony jest do zarządzania
dodatkowych badań stopiwa i złączy spawanych w każdej fazie wytwarzania konstrukcji.
Badania, potwierdzające jakość Robót spawalniczych prowadzić należy według PN-S-10050
pkt. 3.2.8. i pkt. 3.2.9.
Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i
protokołów i przekazać ją Inżynierowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.
5.2.2.2. Usuwanie odkształceń konstrukcji po spawaniu
Każdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod
względem zgodności kształtu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchyłki większe od
dopuszczalnych muszą być usunięte. Projekt technologiczny prostowania konstrukcji, zgodny
z punktami 2.4.1.2., 2.4.2.8., 2.6.8. i 2.8. normy PN-S-10050 ma być przygotowany przez
Wytwórcę. Projekt opisujący zakres Robót i sposoby technologiczne prostowania muszą
zostać zatwierdzone przez Inżyniera. Operacja usuwania odkształceń spawalniczych odbywać
się powinna w obecności przedstawiciela Inżyniera z przestrzeganiem zaleceń PN-S-10050.
Wystąpienie pęknięć czy innych uszkodzeń w elemencie w trakcie usuwania lub po usunięciu
odkształceń spawalniczych powoduje jego dyskwalifikację i odrzucenie danego elementu.
5.2.2.3. Wykonanie elementów dla montażu wstępnego transportu i montażu na Terenie
Budowy
Elementy, które pozostają na trwałe w moście mogą być wykonane według wymagań
uzgodnionych jednorazowo między Wytwórcą a Inżynierem. Wymagania te nie muszą
spełniać warunków zawartych w Specyfikacji Ogólnej.
5.2.2.4. Próbny montaż stalowej konstrukcji mostowej
Należy dążyć, aby wytwarzana stalowa konstrukcja kładki była próbnie zmontowana przez
Wytwórcę tej konstrukcji. Próbny montaż wytworzonych elementów stalowej konstrukcji
kładki należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-S-10050 pkt 2.4.4.5.
Do próbnego montażu można przystąpić po dokonaniu odbioru wytworzonych elementów
stalowej konstrukcji kładki przez Inżyniera oraz uzyskaniu jego akceptacji dla
przewidywanych sposobów przeprowadzenia próbnego montażu i stosowanych technologii.
W razie, kiedy wykonanie w Wytwórni montażu próbnego całej konstrukcji nie jest
uzasadnione technicznie i ekonomicznie (np. w przypadku dużych przęseł spawanych na
miejscu budowy) Inżynier może dopuścić wykonanie montażu próbnego polegającego na
sprawdzeniu przez przyłożenie wymiarów przylegających do siebie zespołów spawalniczych.
Należy sprawdzić czy jest zachowane wymagane podniesienie wykonawcze.
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Jeśli wykonanie pełnego montażu próbnego w Wytwórni nie jest przewidziane, Wykonawca
montażu może oczekiwać od Inżyniera pokrycia kosztów usuwania deformacji konstrukcji
powstających w czasie scalania. Dopuszczalna odchyłka podniesienia wykonawczego wynosi
±10% projektowanego, pod warunkiem, że linia wygięcia wstępnego na płynny przebieg
(odchyłka różnic rzędnych w sąsiednich punktach nie powinna przekraczać 10% tej wartości).
Wszystkie elementy należy oznaczyć w sposób trwały i wyraźny wg pisemnego schematu
oznaczeń i schemat ten załączyć do dokumentacji wykonawczej mostu.
O przeprowadzanym próbnym montażu należy każdorazowo pisemnie, z wyprzedzeniem
trzydniowym zawiadamiać Inżyniera oraz Wykonawcę montażu docelowego na budowie. Na
zakończenie próbnego montażu należy spisać protokół z jego przeprowadzenia, podając
w nim wszelkie istotne dla konstrukcji dane, a w szczególności:
– stwierdzenia o zgodności wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, wraz ze
szczegółowym omówieniem odchyłek od wymiarów teoretycznych
– linię podniesienia wykonawczego i odchyłki od linii teoretycznej
– znaki pomiarowe na sąsiednich elementach konstrukcji, ich oznakowanie i wymiary
względem siebie w zmontowanej konstrukcji.
5.2.2.5. Próba szczelności
Nie dotyczy
5.2.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłką
Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką zabezpieczone według ST M.14.02.01.
Wykonanie czynności związanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni
i nanoszenia powłok ochronnych powinno być przewidziane w możliwie wczesnej fazie
wytwarzania konstrukcji.
5.2.2.6. Odbiór konstrukcji u Wytwórcy
Po wykonaniu montażu próbnego i zabezpieczenia antykorozyjnego Inżynier dokonuje
odbioru konstrukcji zgodnie z PN-S-10050 pkt 2.8. Odbiór polega na komisyjnych
oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych
w programie wytwarzania konstrukcji. W komisji odbierającej, której skład ustala Inżynier,
powinien uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa montującego obiekt.
Wytwórca powinien przedstawić komisji:
1) Dokumentację Projektową i rysunki warsztatowe
2) Dziennik Wytwarzania
3) atesty użytych materiałów
4) świadectwa kontroli laboratoryjnej
5) protokoły odbiorów częściowych
6) protokół z próbnego montażu, a jeśli próbny montaż nie był przewidywany, protokół
z pomiaru geometrii wytworzonej konstrukcji
7) inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania
8) Wykonawca konstrukcji stalowej jest zobowiązany do dostarczenia Inżynierowi
kompletu uaktualnionej Dokumentacji Technicznej zawierającej wszystkie zmiany
wynikłe w czasie wytwarzania konstrukcji stalowej.
5.3. Montaż i scalanie konstrukcji na placu budowy
5.3.1. Składowanie konstrukcji na placu budowy
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji
i udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć
ewentualne uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy
układać zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych
faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą
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i dlatego należy ją układać na podkładach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach
kolejowych).
Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić:
1) jej stateczność i nieodkształcalność
2) dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych
3) dobrą widoczność oznakowania elementów składowych
4) zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp.
W miarę możliwości należy dążyć do tego, aby dźwigary i belki były składowane w pozycji
pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte na węzłach.
5.3.2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania
w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy
dźwigów muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu,
przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga).
Wyznaczenie osi podłużnej obiektu i łożysk
Na podporach obiektu należy wyznaczyć w sposób trwały oś mostu, osie dźwigarów
głównych i osie łożysk.
Osie łożysk należy wyznaczać dla temperatury t0 = 10oC w odległościach od osi środka
łożysk stałych odpowiadających dokładnie rozpiętościom teoretycznym przęseł
wg Dokumentacji Projektowej i rysunków warsztatowych.
Przesunięcia łożysk względem osi podparcia całego wiaduktu nie powinny przekraczać 2 mm
(wzdłuż osi wiaduktu).
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego muszą być
ocenione przez Inżyniera i w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym na
koszt Wykonawcy Robót montażowych.
5.3.3. Wykonanie połączeń tymczasowych
Konstrukcja musi być scalona wg projektu montażu i projektu technologii spawania
zawierającego plan spawania. Spawane styki montażowe mogą być wykonane przy
zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczególnie
przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonięciu od wiatrów.
5.3.4. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy
5.3.4.1. Połączenia spawane
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy są przewidziane w Dokumentacji
Projektowej. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych
(włączając w to spoiny sczepne) musi być to zaakceptowane przez Inżyniera wpisem do
Dziennika Budowy. Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytów
montażowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowań wymaga zgody Inżyniera. Inżynier
może zażądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki przyspawania uchwytów
montażowych. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-S-10050 pkt 2.4.4.4.
Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można w temperaturach powyżej 5oC. Każda
spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Końcowe
badania spoin powinny być przeprowadzane nie wcześniej jak po upływie 96 godzin po ich
wykonaniu. Badania spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach
nieniszczących wg PN-M-69703 prowadzi przedstawiciel Inżyniera osobiście. Koszty badań
radiograficznych i ultradźwiękowych ponosi Wykonawca, a wykonywać je mogą jedynie
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laboratoria zaakceptowane przez Inżyniera. Badania, potwierdzające jakość Robót
spawalniczych, prowadzić należy według PN-S-10050 pkt 3.2.8. i pkt 3.2.9.
Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów
i protokołów i przekazać ją Inżynierowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.
5.3.5. Przygotowanie konstrukcji stalowej do współpracy z betonem
5.3.5.1. Łączniki do konstrukcji zespolonych
Łączniki muszą być czyste, wolne od rdzy, zendry, wżerów korozyjnych, smarów, zwłaszcza
w czasie spawania i tuż przed zalaniem betonu. Powierzchnia elementu, do której
przyspawany jest sworzeń musi być pozbawiona zendry, korozji, brudu, farby, smarów itp.
Zanieczyszczenia mogą powodować powstawanie nieprawidłowej spoiny.
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi w celu zatwierdzenia przed spawaniem
następujące informacje:
1) nazwę producenta i rodzaj urządzenia spawalniczego
2) określenie rodzaju źródła prądu
3) opis łącznika i atesty materiału, z którego wykonano łączniki
Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera technologię wykonania
uwzględniającą zapobieganie powstawaniu koncentracji naprężeń przy spawaniu łączników.
5.3.5.2. Przygotowanie konstrukcji do wykonania współpracującego pomostu betonowego
Betonowanie płyty pomostu współpracującego z dźwigarami stalowymi powinno odbywać
się bez dodatkowych podparć.
Powierzchnie kontaktowe betonu ze stalą (górne powierzchnie półek dźwigarów) powinny
być zabezpieczone antykorozyjnie wg ST M.14.02.01.
5.3.6. Osadzenie przęseł na podporach
Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach Inżynier musi dokonać ostatecznego
odbioru łożysk i ich posadowienia zachowując warunki określone w PN-S-10050 pkt. 2.6.3
i pkt. 3.3.1. Opuszczenie konstrukcji nie może powodować deformacji wykraczających poza
obszar pracy sprężystej nawet w przypadku awarii podnośników. W czasie osadzania przęsła
główne elementy muszą zachowywać swoje płaszczyzny. Operacja osadzania powinna być
realizowana stopniowo z wykorzystaniem podkładek stalowych i klinów dębowych, tak by
w jednej fazie nie opuszczać więcej niż 1/500 rozpiętości przęsła. Osadzanie przęseł na
podporach powinno odbywać się w obecności Inżyniera.
5.3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w Wytwórni,
gdzie wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją
z wyłączeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po ukończeniu montażu powłokę
antykorozyjną należy dokończyć zgodnie z ST M 14.02.01.
Zaleca się, aby na jednym z dźwigarów, od strony wewnętrznej umieścić po zakończeniu
malowania schematyczny rysunek konstrukcji z zaznaczonymi warstwami zabezpieczenia
antykorozyjnego dla poszczególnych elementów głównych. Oznaczenie, o którym mowa
powinno zostać naniesione jaskrawym kolorem farby, w miejscu nie zalewanym przez wodę
i nie narażonym na zniszczenie z innego powodu. Oznaczenie to, nanoszone powinno być
niezależnie od wpisu o malowaniu wniesionego do księgi wiaduktu.
5.3.8. Rusztowania montażowe
Rusztowania (podpory bierne) do montażu powinny być zaprojektowane i obliczone na siły
wynikające z projektu montażu konstrukcji ustroju nośnego. Zaakceptowany przez Inżyniera
i projektanta konstrukcji projekt rusztowań nie może być bez ich zgody zmieniany.
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Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku powinny odpowiadać
wymaganiom BN-70/9080-02.
W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące odchyłki:
– w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5% rozstawu
– w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ±5% wysokości jarzm, lecz nie
więcej niż 5 cm
– w rozstawie poprzecznic pomostu ±5cm.
5.3.9. BHP i ochrona środowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i
ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. Inżynier nie może nakazać wykonania
czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów.
6.

Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.1. Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie Robót,
niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera.
6.2. Sprawdzenie jakości materiałów
6.2.1. Badania kontrolne stali
Należy sprawdzić spełnienie wymagań podanych w punkcie 2.3. niniejszej ST. Ponadto
należy sprawdzić, czy użyte elementy stalowe jak blachy, płaskowniki, kształtowniki są
zgodne z Dokumentacją Projektową co do gatunku i odpowiadają właściwym normom
przedmiotowym podanym w punkcie 2.3. niniejszej ST.
6.2.2. Badania kontrolne
Należy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie śrub i
nakrętek. Do każdej partii wyrobu powinno być wystawione przez Wykonawcę
zaświadczenie zawierające co najmniej:
– datę wystawienia zaświadczenia,
– nazwę i adres Wytworni,
– oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych,
– masę netto wyrobu lub liczbę sztuk,
– wyniki badań,
– podpis i pieczęć Wytwórni.
6.2.3. Badanie materiałów spawalniczych (spoiwa)
Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadają atesty wystawione
przez Wytwórcę tych materiałów. Atesty muszą potwierdzać zgodność danego materiału z
normami przedmiotowymi określonymi w punkcie 2.4 niniejszej Specyfikacji oraz zgodność
okresu gwarancji dla danego wyrobu. Jeżeli materiały spoiwa nie mają atestów lub jeżeli
okres gwarancji podany w atestach został przekroczony, to należy w Wytwórni dokonać przy
użyciu tych materiałów badania spoiwa i złącz spawanych wg PN-S-10050.
6.3. Sprawdzenie wymiarów konstrukcji
Sprawdzenie wymiarów konstrukcji obejmuje zasadnicze wymiary elementów, a więc
długość, wysokość, rozstaw elementów, przekroje blach, kształtowników. Sprawdzeniu
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podlega rozstaw łączników. Dokładność pomiaru powinna wynosić 1 mm. Wyniki pomiarów
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i rysunkami warsztatowymi.
6.4. Sprawdzenie kształtu konstrukcji
Sprawdzenie kształtu konstrukcji obejmuje sprawdzenie prostoliniowości elementów
ewentualnych wybrzuszeń środników dźwigarów z ich płaszczyzny, odchylenia płaszczyzny
elementu od płaszczyzn przyjętych w Dokumentacji Projektowej (płaszczyzny pionowe,
poziome lub pochyłe).
6.5. Badanie spoiwa i złączy spawanych
Należy wykonać następujące badania:
a) składu chemicznego spoiwa (zawartość C, P, S),
b) własności mechaniczne spoiwa (Rm, Re, A5, Z),
c) próbę statyczną rozciągania doczołowych złączy spawanych (Rm),
d) próbę zginania doczołowych złączy,
e) próbę udarności złączy na próbkach z karbem w kształcie litery V w temp. -20 oC,
f) plastyczność złączy spawanych,
g) rozkład twardości w złączu spawanym,
h) badania metalograficzne.
Badania te należy przeprowadzić wg wskazań i zakresu podanego w PN-89/S-10050. Ocena
wyników badań wg PN-S-10050. Ponadto wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają
badaniom i ocenie zasad podanych w punkcie 5.2.2.1. niniejszej ST.
6.6. Badanie łączników służących do zespolenia płyty pomostu z konstrukcją stalową
Badanie należy przeprowadzić wg zasad omówionych w punkcie 5.3.5.1 niniejszej ST.
6.7. Ocena wyników badań
Konstrukcja wykonana w Wytwórni jak i po zmontowaniu na budowie może być uznana za
wykonaną zgodnie z wymaganiami norm i niniejszej Specyfikacji, jeżeli wszystkie badania
dadzą wynik pozytywny. W przypadku, gdy choć jedno badanie dało wynik negatywny,
konstrukcja lub element wykonane niezgodnie z wymaganiami normy lub ST powinna być
doprowadzona przez Wykonawcę do stanu zgodności z normami i ST oraz przedstawiona do
ponownego zbadania. Wyniki badań przeprowadzonych w Wytwórni i po zmontowaniu
konstrukcji winny być wpisywane na bieżąco do Dziennika Budowy lub ujmowane w formie
protokołów.
7.

Obmiar Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 tona stali elementów ustroju nośnego. Do płatności przyjmuje się
tonaż zgodnie z Dokumentacją Projektową, zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające
z zaaprobowanych zmian. Zarówno Inżynier jak i Wykonawca mogą żądać końcowego
sprawdzenia tonażu, w przypadku wątpliwości. Żądanie Wykonawcy musi być na piśmie.
– Ciężar właściwy stali należy przyjmować według polskich norm. Naddatki wynikające
z zastosowania przez Wykonawcę elementów zamiennych o większych niż potrzeba
wymiarach nie są zaliczane do tonażu
– Ciężar śrub, nakrętek, łączników do współpracy z betonem oraz podkładek wlicza się do
tonażu konstrukcji wg ich nominalnego ciężaru i wymiarów
– Nie wlicza się do tonażu powłok ochronnych
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Ciężar spoin wlicza się do tonażu wg ich nominalnych wymiarów, nadlewek, wydłużeń
itp. nie uwzględnia się. Nie potrąca się z tonażu otworów i wcięć o powierzchni mniejszej
od 0,01m2.
Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.1. Odbiory częściowe
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inżynier po zapoznaniu się z programem
wytwarzania konstrukcji (pkt. 5.1.2.) i programem montażu (pkt. 5.1.3.) Harmonogramy
stanowią integralną część akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych
opisane są w pkt. 5 niniejszej ST.
Odbioru materiałów i wyrobów stalowych powinien dokonać Komisarz Odbiorczy
Ministerstwa Infrastruktury. Odbiór Robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonany
zgodnie z instrukcją DP-T14 z późniejszymi zmianami wydaną przez GDDP Warszawa
8.2. Odbiór końcowy
Końcowy odbiór stalowej konstrukcji dokonywany jest po ukończeniu obiektu (ukończone
mają być roboty związane z pomostem, izolacją, nawierzchnią, dojazdami itp.), w połączeniu
z próbnym obciążeniem.
Obiekt musi być odbierany komisyjnie z zachowaniem warunków określonych w pkt. 2.8.
PN-S-10050.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć uaktualnioną
Dokumentację Projektową zawierającą wszystkie zmiany wprowadzone w czasie budowy
oraz inwentaryzację powykonawczą obiektu.
Jeżeli wyniki badań konstrukcji pozwalają na dopuszczenie obiektu do eksploatacji należy
sporządzić protokół odbioru końcowego zawierający:
1) datę, miejsce i przedmiot spisanego protokółu,
2) nazwiska przedstawicieli:
- Inżyniera
- jednostki przejmującej obiekt w administrację
- Wykonawcy montażu
3) oświadczenie jednostki przejmującej obiekt w administrację o przejęciu od Wykonawcy
kompletnej dokumentacji budowy w skład której wchodzą:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami
- Dziennik Wytwarzania w Wytwórni
- Dziennik Budowy
- atesty materiałów użytych w Wytwórni i podczas montażu
- świadectwa kontroli
laboratoryjnej wszystkich badań wymaganych
w Specyfikacjach
- protokoły odbiorów częściowych
- inne dokumenty przewidziane w programach wytwarzania i montażu
4) stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Dokumentacją Projektową i wymaganiami
Specyfikacji
5) wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Dokumentacji Projektowej, nie
mających wpływu na nośność, walory użytkowe i trwałość obiektu (mogą mieć wpływ na
należność za wykonane roboty)
6) stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji
7) podpisy stron odbioru wg pkt 2) protokółu.
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Podstawa płatności

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

9.1. ST D-M-00.00.00

9.1. Cena jednostkowa
Zaaprobowany tonaż wykonanej konstrukcji według obmiaru jest płatny na podstawie ceny
jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio:
w zakresie wytwarzania konstrukcji:
dostarczenie wszystkich czynników produkcji, przygotowanie i dostarczenie dokumentacji
wykonawczej: rysunków warsztatowych, programu wytwarzania i scalania konstrukcji w
Wytwórni i na montażu, PZJ-u zabezpieczeń antykorozyjnych, badanie blach i płyt próbnych
stalowych oraz wykonanie poleceń Inżyniera z tym związanych, czyszczenie, cięcie,
trasowanie, wiercenie, obróbkę maszynową, pasowanie, ukosowanie, spawanie, skręcanie na
śruby, montaż, nagrzewanie, zapewnienie sworzni, śrub, nakrętek i podkładek (niezbędnych
do wykonania montażu na budowie) razem ze śrubami zapasowymi oraz bolcami
montażowymi, łącznikami do łączenia konstrukcji stalowej z betonem, obróbką termiczną,
kontrolę kwalifikacji spawaczy, prowadzenie badań robót spawalniczych wraz
z zastosowaniem metod nieniszczących, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji
(warsztatowe), oznakowanie elementów konstrukcji wg kolejności ich montażu na budowie;
montaż próbny w Wytwórni, transport elementów konstrukcji na budowę z rozładunkiem na
stanowiskach składowych lub montażowych.
w zakresie montażu konstrukcji na budowie:
wykonanie projektów, do których zobligowany jest Wykonawca; wykonanie wszystkich
elementów wynikających z opracowań Wykonawcy; wykonanie i rozbiórkę konstrukcji
rusztowaniowej i stężeń montażowych, montaż wstępny z regulacją geometrii, sprawdzenie
kwalifikacji spawaczy i monterów, stałe połączenie elementów konstrukcji przez spawanie
z nagrzewaniem i wykonaniem osłon dla robót spawalniczych, badanie połączeń, w tym
nieniszczące, dostarczenie i odwiezienie materiałów usługowych poza pas drogowy,
zapewnienie bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac montażowych ,
przegląd spoin po próbnym obciążeniu wiaduktu.
10.

Przepisy związane

PN-EN 440
PN-EN 756
PN-EN 760
PN-EN 970
PN-EN 1668
PN-EN 10056-1
PN-EN 10056-2

TRANSMOST Sp. z o.o.

Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe i spoiwo do
spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów stali
niestopowych i drobnoziarnistych – Oznaczenia
Spawalnictwo – Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe i
kombinacje drut-topnik do spawania łukiem krytym stali niestopowych i
drobnoziarnistych – Oznaczenia.
Materiały dodatkowe do spawania – Topniki do spawania łukiem krytym
- Oznaczenia
Spawalnictwo – Wadliwość złączy spawanych –Oznaczenia klasy
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych.
Materiały dodatkowe do spawania – pręty, druty do spawania łukowego
w osłonach gazów elektrodą wolframową stali niestopowych i
drobnoziarnistych oraz ich spoiwa - Klasyfikacja
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej Wymiary
Kątowniki równoramienne ze stali konstrukcyjnej – Tolerancje kształtu i
wymiaru.
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PN-EN 12072

Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe, druty i pręty do
spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych – Klasyfikacja.
PN-EN ISO 4014 Śruby z łbem sześciokątnym – Klasy dokładności A i B
PN-EN ISO 4016 Śruby z łbem sześciokątnym z trzpieniem zmniejszonym (średnica
trzpienia = średnicy podziałowej) – Klasa dokładności B
PN-EN ISO 4032 Nakrętki sześciokątne – Klasy dokładności A i B.
PN-EN ISO 4034 Nakrętki sześciokątne – Klasa dokładności C
PN-EN ISO 4035 Nakrętki sześciokątne niskie (ze ścięciem) – Klasy dokładności A i B
PN-EN ISO 2560 Materiały dodatkowe do spawania – Elektrody otulone do ręcznego
spawania łukowego stali niskostopowych i drobnoziarnistych –
Klasyfikacja.
PN-EN ISO 4759-3 Tolerancje części złącznych – Część 3: Podkładki okrągłe do śrub,
wkrętek i nakrętek – Klasy dokładności A i C
PN-EN ISO 7089 Podkładki okrągłe – Szereg normalny – Klasa dokładności A
PN-EN ISO 7091 Podkładki okrągłe – Szereg normalny – Klasa dokładności C
PN-EN ISO 8673 Nakrętki sześciokątne, odmiana 1 z gwintem metrycznym
drobnozwojowym – Klasy dokładności A i B
PN-EN ISO 8675 Nakrętki sześciokątne niskie z gwintem metrycznym
drobnowymiarowym – Klasy dokładności A i B
PN-EN ISO 8765 Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem metrycznym drobnozwojowym –
Klasy dokładności A i B
PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne – Klasyfikacja jakości i tolerancja
wymiarów powierzchni ciętej termicznie (cięcie tlenem)
PN-B-06200
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-H-69014
Przygotowanie brzegów do spawania.
PN-H-69430
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne.
PN-H-84018
Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
PN-H-92120
Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej
jakości i niskostopowej.
PN-H-92203
Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.
PN-H-93000
Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki
walcowane na gorąco.
PN-H-93001
Walcówka i pręty walcowane na gorąco ze stali węglowej wyższej
jakości i stopowej konstrukcyjnej.
PN-M-04251
Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość.
PN-M-69356
Topniki do spawania żużlowego.
PN-M-69432
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
PN-M-69433
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskowęglowych i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości.
PN-M-69772
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie
radiogramów.
PN-K-02056
Tabor kolejowy normalnotorowy. Skrajnie statyczne.
PN-K-02057
Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli.
PN-S-10030
Obiekty mostowe. Obciążenia.
PN-S-10050
Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
PN-S-10052
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z późniejszymi zmianami. GDDP,
Warszawa, 1989.
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POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI
KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót malarskich powierzchni konstrukcji stalowej i balustrad w związku z budową
kładki pieszo-rowerowej w Chynowie.
1.2. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
ST D-M.00.00.00.
1.2.1. Czas przydatności wyrobu do stosowania – czas, w którym wyrób lakierowy po
zmieszaniu składników nadaje się do nanoszenia na podłoże.
1.2.2. Farba – wyrób lakierowy pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia
przede wszystkim funkcję ochronną.
1.2.3. Punkt rosy – temperatura, przy której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan
nasycenia. Po obniżeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu poniżej punktu rosy
następuje wykraplanie się wody zawartej w powietrzu.
1.2.4. Podkład gruntujący – warstwy nałożone bezpośrednio na podłoże w celu jego
zabezpieczenia
1.2.5. Międzywarstwa – farba przeznaczona na powłokę międzywarstwową, mającą różne
funkcje, np. izolacyjną, wypełnienie porów, wygładzenie małych nierówności, zabezpieczenie
przeciwko uderzeniu, itp.
1.2.6. Warstwa nawierzchniowa – ostatnia, zewnętrzna powłoka malarska
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. Materiały
2.1. Materiały malarskie
Materiały malarskie zabezpieczające przed korozją stosowane do powłok powinny
odpowiadać wymaganiom określonym w PN-H-97053 oraz być zgodne z „Katalogiem
materiałów zalecanych do stosowania przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych na
stalowych drogowych obiektach mostowych”. Należy stosować firmowe systemy
zabezpieczenia, zestawy farb na istniejące powłoki malarskie, posiadające Aprobatę
Techniczną.
Należy stosować materiały malarskie, należące do jednego systemu, nadające się na
powierzchnie stalowe.
Należy zastosować powłokę malarską o dwudziestoletniej trwałości w rozumieniu normy
PN-EN-ISO 12944-1 przy eksploatowaniu jej w środowisku, dla którego kategoria
korozyjności została określona przez Wykonawcę w projekcie technologicznym
TRANSMOST Sp. z o.o.
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zabezpieczenia antykorozyjnego (pkt. 5.2). Wykonawca powinien zastosować system
powłokowy do stosowania na powierzchniach narażonych na wpływy warunków
atmosferycznych i eksploatowanych w środowisku o kategorii korozyjności minimum C4
określonej w normie PN-EN-ISO 12944.
Przy wyborze rodzaju powłoki należy zwrócić uwagę, czy przez producenta podane jest
wyraźne stwierdzenie przydatności do stosowania. Producent powinien określić ją
w pierwszym rzędzie na danych z praktyki, odnoszących się do podobnych przypadków
zastosowań, determinowanych przez warunki środowiskowe, kształt konstrukcji,
przygotowanie powierzchni pod powłokę, sposób aplikacji materiału.
Ostateczne zatwierdzenie systemu malarskiego będzie dokonane przez Inżyniera po
opracowaniu i przedstawieniu przez Wykonawcę PZJ z załączeniem Aprobat Technicznych
dla danego systemu malarskiego wydanych przez IBDiM w Warszawie, Kart Technicznych
wyrobów malarskich. Powierzchnie referencyjne na powierzchni konstrukcji wskazuje
Inżynier wybierając miejsca o różnym stanie powierzchni, różnej ekspozycji na czynniki
zewnętrzne i dostępie do czyszczenia i malowania w ilości odpowiadającej ogólnemu
metrażowi powierzchni malowanej wg PN EN ISO 12944.
Dla wykonania nowej powłoki należy zastosować zestaw wg zaleceń opracowanych przez
IBDiM w Warszawie na zlecenie GDDKiA składający się z:
dwóch warstw farby epoksydowej.
jednej warstwy nawierzchniowej – farba poliuretanowa.
Grubość poszczególnych powłok określa instrukcja Producenta zestawu malarskiego oraz
Aprobata techniczna.
Kolorystyka powłoki winna być zgodna z Dokumentacją Projektową oraz zaakceptowana
przez Inżyniera.
Emalia na warstwę nawierzchniową powinna być odporna na czynniki atmosferyczne
i wykazywać trwałość barw.
2.2. Materiały pomocnicze do oczyszczenia powierzchni i używanego sprzętu malarskiego.
Zastosowane materiały powinny posiadać Aprobaty i atesty producenta. Przed
zastosowaniem należy sprawdzić czy okresy gwarancji materiałów nie są przekroczone.
Materiały służące do przygotowania powierzchni powinny spełniać wymagania podane w
Projekcie.

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 malowania
Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów,
instrukcjami nakładania farb dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi się
przede wszystkim do metod aplikacji i parametrów technologicznych nanoszenia.
Do mieszania farb przed użyciem należy stosować mieszadło.
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Do filtrowania farb, należy stosować siatki fosforobrązowe o gęstości zalecanej przez
producenta wyrobu lub sita wibracyjne.
Farby należy nakładać za pomocą natrysku bezpowietrznego lub powietrznego o ciśnieniu
i pod kątem zalecanym przez producenta materiałów. Do malowania nowoczesnymi
materiałami o dużej zawartości części stałych, niezbędna jest maszyna do malowania
hydrodynamicznego, tłokowa, o przełożeniu minimum 1:60; ich liczba powinna być
proporcjonalna do wielkości obiektu, na przykład w obiekcie o powierzchni zabezpieczanej
20 000 m2 i dwumiesięcznym terminie wykonania robót potrzebne są 2-3 maszyny.
Podczas prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, po osłonięciu obiektu,
zalecane jest stosowanie osuszacza powietrza i podgrzewacza.
3.2. Sprzęt do oczyszczenia powierzchni stali
Sprzęt do mycia konstrukcji i wykonania badań.
Sprzęt do czyszczenia powierzchni metodą strumieniowo-ścierną (np. piaskowania)
Rodzaj użytego sprzętu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Prawidłowe
ustalenie parametrów malowania należy przeprowadzić na próbnych powierzchniach
i uzyskać akceptację Inżyniera.

4. Transport
4.1. Transport i składowanie farb i rozcieńczalników
Stosować można środki transportu akceptowane przez Inżyniera. Należy przestrzegać
określone przez producenta warunki transportu i przechowywania.
Farby należy transportować zgodnie z instrukcją producenta.
Transport farb i rozcieńczalników powinien odbywać się ściśle według zasad dotyczących
przewozu materiałów niebezpiecznych określonych w PN-C-81400 Produkty malarskie
należy składować w zamkniętych pomieszczeniach, oddzielonych od innych pomieszczeń.
Warunki przechowywania powinny spełniać wymagania określone dla pomieszczeń,
w których przechowuje się materiały łatwopalne, według PN-C-81400
Temperatura w pomieszczeniach składowania materiałów malarskich powinna wynosić od
+5 C do +25 C. Ponadto, powinny być spełnione wymagania Producenta dotyczące
składowania i czasu zużycia po otwarciu pojemnika.
4.2. Transport i składowanie zagruntowanych elementów konstrukcji
Wykonane i zagruntowane elementy należy składować w odpowiednich warunkach.
Elementy zagruntowane, lecz nie pokryte międzywarstwą należy chronić przed
oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
Pomalowane powierzchnie wykonanych elementów należy chronić podczas transportu,
stosując przekładki z filcu i gumy oraz takie zamocowanie konstrukcji, aby powierzchnie nie
ulegały ścieraniu. Konstrukcje powinny być zaopatrzone w uchwyty ułatwiające załadunek
i wyładunek.
Elementy konstrukcji należy składować na specjalnych podkładach z drewna, stali lub
betonu, na wysokości co najmniej 300mm od poziomu składowiska. Zagruntowane elementy
konstrukcji można transportować dopiero po całkowitym wyschnięciu pokrycia.
TRANSMOST Sp. z o.o.
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Dopiero po zakończeniu okresu sezonowania powłoki, podanym przez Producenta, na
elementach można układać beton lub montować elementy prefabrykowane.

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. Wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt technologii i organizacji oraz
harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane.
W projekcie powinien być opisany sposób przygotowania i oczyszczenia podłoża elementów
stalowych, sprzęt do wykonywania powłok malarskich, metody napraw i uzupełnień powłok
malarskich.
Malowanie elementów stalowych należy wykonać po odebraniu przez Inżyniera podłoża.
Przygotowanie farb do malowania:
- należy dokładnie wymieszaniu każdy ze składników farby
- sporządzić mieszaninę roboczą stosując proporcje mieszania składników zgodne z kartą
techniczną wyrobu
- po zmieszaniu składników należy odczekać 15 – 30 minut (jeżeli wymaga tego karta
techniczna wyrobu)
- rozcieńczanie wyrobów dwuskładnikowych należy stosować dopiero po zmieszaniu obu
składników i tylko wówczas, jeśli jest to konieczne.
- w razie potrzeby farbę można przefiltrować
- należy przestrzegać czasu przydatności mieszaniny do stosowania, określonego w karcie
technicznej producenta farb
Należy sprawdzić czy wyroby posiadają atesty producenta oraz czy termin gwarancji nie
został przekroczony.
Wykonywanie prac malarskich podlega następującym ograniczeniom z uwagi na warunki
atmosferyczne:
roboty malarskie wykonywać w temp od +5ºC do +25ºC, w temperaturze
wyższej o 3º od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności.
nie należy malować konstrukcji, których temperatura (w wyniku nagrzania
promieniowaniem słonecznym, lub z innego powodu) przewyższa 40 C,
niedopuszczalne jest wykonywanie prac w temp. poniżej +5ºC,
wilgotności względna powietrza nie może przekraczać 80%
siła wiatru nie może przekraczać 4 w skali Beaufort’a,
Ponadto nie należy prowadzić prac malarskich:
we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych na wolnym
powietrzu oraz gdy na powierzchni konstrukcji występuje rosa,
w pomieszczeniach, gdzie przeprowadza się oczyszczanie.
Należy przestrzegać wszystkich (bardziej rygorystycznych) wymagań Producenta
odnoszących się do warunków atmosferycznych.
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Świeża warstwa materiału malarskiego nie powinna być w czasie schnięcia narażona na
działanie kurzu i deszczu.
Wykonawca zabezpieczeń antykorozyjnych przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi
Program Zapewnienia Jakości (PZJ) i zadeklaruje w nim w sposób wiążący:
-

skład kierownictwa robót z udokumentowaniem kwalifikacji,
organizacje brygad roboczych,
wyposażenie w sprzęt robót podstawowych,
sposób zabezpieczenia sprzętowego i organizacyjnego bezpieczeństwa prac
i ochrony otoczenia,
organizację, zabezpieczenie kadrowe i sprzętowe kontroli wewnętrznej,
technologię i organizację usuwania odpadów,
organizację dostaw materiałów i metodykę kontroli ich jakości,
podstawowe dane o proponowanej technologii nanoszenia powłok
z uwzględnieniem czynników klimatycznych i umiejscowienia czasowego
w ogólnym harmonogramie wznoszenia obiektu,
określenie sposobu umożliwiania Inżynierowi dostępu do frontu prac celem
dokonania odbiorów cząstkowych we wszystkich fazach technologicznych
i odbioru końcowego

Zmiany w ustaleniach przedstawionych w PZJ muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.
5.3. Wykonanie powłoki malarskiej
Minimalna łączna grubość powłoki malarskiej nie powinna być mniejsza niż 300 μm wg
poniższej specyfikacji:
Rodzaj farby

Ilość warstw

Grubość warstwy
[μm]

Farba epoksydowa fosforanowa,
np. EPOXYKOR M 501

1

80

Farba epoksydowa
np. EPOXYKOR M 501

1

160

Farba poliuretanowa (półmat)
np. PURMAL S-30 MIX

1

60

Sumaryczna grubość zestawu

300

5.3.1. Przygotowanie powierzchni poprzez usunięcie zadziorów, wyrównanie spoin
i zaokrąglenie krawędzi
Operacja ta polega na mechanicznym zeszlifowaniu wszelkich nierówności na blachach
powstałych na poszczególnych etapach procesu technologicznego oraz wyrównanie spoin
w taki sposób, aby powierzchnia przeznaczona do metalizacji nie wykazywała nierówności.
Wszystkie krawędzie wyokrąglić promieniem r>2 mm.
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5.3.2. Oczyszczenie powierzchni stali z rdzy i innych zanieczyszczeń
Przygotowanie powierzchni przez oczyszczenie konstrukcji stalowej polega na usunięciu
zgorzeliny, rdzy, olejów i smarów, żużli i topników z procesów spawania, wilgoci oraz
innych zanieczyszczeń wpływających ujemnie na ochronę za pomocą powłok metalowych.
Oczyszczanie powierzchni należy wykonać metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości
Sa 2,5 wg PN EN ISO 8501-1(tzn., że wszystkie zanieczyszczenia łącznie ze zgorzeliną i rdzą
zostały usunięte) i powinno być przeprowadzone bezpośrednio przed malowaniem.
Do czyszczenia stosować żużel pomiedziowy lub inne materiały zgodne z zaproponowaną
przez Wykonawcę technologią.
Powierzchnię stalową należy oczyścić do stopnia czystości Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1,
o ile Producent nie określa bardziej rygorystycznych wymagań..
Przygotowanie powierzchni musi spełniać wszystkie wymagania podane przez Producenta
zestawu malarskiego.
Należy sprawdzić ścierniwo na zawartość zanieczyszczeń jonowych.
Oczyszczona powierzchnia powinna być odebrana przez Inżyniera lub odpowiednie
służby kontrolne Wykonawcy.
Po oczyszczeniu powierzchnię dokładnie odkurzyć przez przedmuchanie strumieniem
czystego sprężonego powietrza lub odessanie zanieczyszczeń odkurzaczem przemysłowym.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, wolna od tłuszczu i kurzu
oraz innych zanieczyszczeń.
5.3.3. Przygotowanie materiałów
Przed przystąpieniem do malowania należy sprawdzić czy stosowane wyroby posiadają
atesty producenta oraz czy termin gwarancji nie został przekroczony.
Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz
PN-EN ISO 12944:1 (lub PN-79/H-97070).
Farby: podkładowa - gruntująca oraz nawierzchniowa dostarczana jest przez wytwórcę
posiada lepkość odpowiednią do malowania pędzlem. W przypadku zgęstnienia trzeba ją
rozcieńczyć odpowiednim rozcieńczalnikiem do stosowanych wyrobów lakierowych.
Do rozcieńczania farb epoksydowych można stosować tylko rozcieńczalnik do wyrobów
epoksydowych.
5.3.4. Pokrycie powierzchni pierwszymi warstwami farb w Wytwórni
Gruntowanie należy wykonać zgodnie z instrukcjami Producenta, podanymi w Kartach
Technicznych Należy starannie (dokładnie) zagruntować spoiny i krawędzie.
Pierwsze warstwy farby należy nanieść w Wytwórni bezpośrednio po oczyszczeniu
powierzchni stali. Łączna grubość warstw powinna wynosić około 80÷100 μm
Do nakładania międzywarstwy można przystąpić po upływie czasu określonego przez
Producenta zależnego od temperatury, wilgotności i rodzaju farby.
5.2.5. Pokrycie powierzchni farbą nawierzchniową na budowie - poliuretanową
Po przewiezieniu, wyładunku i zmontowaniu konstrukcji, pomalowane powierzchnie
należy oczyścić i nałożyć powłokę nawierzchniową. Jeżeli upłynął określony przez
Producenta, maksymalny dopuszczalny czas pomiędzy nałożeniem międzywarstwy i farby
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nawierzchniowej, międzywarstwę należy umyć odpowiednim rozcieńczalnikiem
dostarczonym lub zaakceptowanym przez Producenta. Następnie należy nałożyć powłokę
nawierzchniową metodą i o grubości zalecanej / określonej przez Producenta.
Przed nałożeniem powłoki nawierzchniowej, Inżynier dokonuje odbioru powłok
dotychczas wykonanych i nakazuje w miarę potrzeb ich naprawienie. Powłoki podkładowe,
które nie wymagają naprawy, należy przed dalszym malowaniem zmyć wodą. Malowanie na
placu budowy należy zakończyć na jedną godzinę przed zachodem słońca (w temperaturze
20 C), tak aby farba mogła wyschnąć przed powstaniem rosy wieczornej
Konstrukcję należy pomalować farbą nawierzchniową - warstwą o grubości około
40÷80 μm w wymaganym kolorze. Farba powinna być odporna na czynniki atmosferyczne
i wykazywać trwałość barw.
Świeża warstwa materiału malarskiego nie powinna być w czasie schnięcia narażona na
działanie kurzu i deszczu.
Roboty malarskie na budowie prowadzić z rusztowań lub podnośników.
5.3.6. Zabezpieczenie powierzchni w stykach
W miejscach styków spawanych wykonywanych na budowie pozostawić wolne od
standardowych powłok paski o szerokości 50÷100 mm.
Powinny one posiadać łatwe do usunięcia przed wykonaniem styków spawanych
zabezpieczenia tymczasowe poprzez zastosowanie gruntowania natryskowego (cienkiej
warstwy farby o grubości zazwyczaj 20μm), usuwanego przed spawaniem, lub oklejenie
papierem. Stopień czystości powierzchni styku Sa 2,5 wg PN EN ISO 8501.
Po wykonaniu spoiny i jej oczyszczeniu (szwy spawalnicze należy wyrównać przez
oszlifowanie) należy wykonać uzupełniające gruntowanie oraz pokrycie wszystkimi
warstwami z zastosowanego zestawu malarskiego. Wykonawca powinien zastosować środki
umożliwiające stworzenie warunków aplikacji powłok jak w Wytwórni (np. poprzez
zastosowanie osłon brezentowych na sztywnym stelażu).
5.3.7. Naprawa uszkodzonych powłok
Uszkodzone powłoki należy naprawiać pędzlem stosując taki sam zestaw malarski.
Powłoka gruntująca i powłoki pośrednie nie powinny mieć sfałdowań (zmarszczek), śladów
pędzla, powinny mieć matowy wygląd. Wszystkie powłoki powinny na całej powierzchni
przylegać do konstrukcji lub wcześniej nałożonej warstwy farby. Należy je chronić przed
kurzem i odpadkami. Na pomalowanych elementach nie należy ustawiać innych przedmiotów
Jeżeli w czasie nakładania zostanie stwierdzone, iż powłoka jest wadliwa to dana powłoka
zostanie usunięta.
5.4. Warunki ochrony środowiska
Całość prac prowadzonych na otwartym powietrzu musi być wykonywana w taki sposób,
aby materiały stosowane do prac malarskich, materiały stosowane do oczyszczania
powierzchni oraz odpady powstałe w procesie oczyszczania podłoża nie przedostały się do
gleby, wody lub powietrza.
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych przepisów o ochronie
środowiska odpowiada Wykonawca.
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6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00.
Wykonawca powinien przygotować i dostarczyć Inżynierowi program kontroli jakości,
zawierający szczegółowy opis procedur odbiorczych. Program ten powinien uwzględniać
przerwy w robotach z powodu nieodpowiednich miejscowych warunków atmosferycznych.
Program kontroli jakości powinien zawierać:
kontrolę warunków atmosferycznych, w których mogą być wykonywane roboty,
w tym kontrolę wilgotności i temperatury,
pomiar grubości pokrycia,
kontrolę okresów czasu między wykonaniem poszczególnych powłok.
6.2. Sprawdzenie jakości materiałów malarskich
Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału, Wykonawca przedstawi przy każdej
dostawie Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności materiału z Polską Normą lub
Aprobatą Techniczną.
Jeżeli wyniki badań (prób) przeprowadzonych przez Producenta nie są dostępne,
Wykonawca powinien wykonać badania (próby) we własnym zakresie, zgodnie
z odpowiednimi normami oraz w warunkach uzgodnionych z Inżynierem.
Materiały, na podstawie powyższych dokumentów, powinny spełniać wymagania podane
w pkt.2. niniejszej ST. Materiały nie spełniające wymogów należy wyeliminować.
Przed rozpoczęciem malowania należy doświadczalnie ustalić parametry malowania.
Wykonawca powinien przeprowadzić próbne malowanie powierzchni za pomocą wybranego
systemu farb i przedstawić Inżynierowi do akceptacji. Wykonawca ma obowiązek
kontrolować lepkość materiału malarskiego każdego pojemnika.
6.3. Sprawdzenie jakości wykonanych robót
Kontroli podlegają wszystkie składniki procesu technologicznego, a zwłaszcza te które
podlegają zakryciu.
Należy ocenić wzrokowo wygląd powłoki, w świetle słonecznym lub w świetle sztucznym
o mocy co najmniej 100 W, oglądając powierzchnię z odległości 300 do 400 mm. Warstwy
gruntowe nie powinny mieć pomarszczeń i zacieków oraz powinny mieć matowy wygląd.
Warstwy nawierzchniowe powinny mieć powierzchnię gładką, bez pomarszczeń, zacieków
i chropowatości. Powłoka nie może odstawać od podłoża i nie może zawierać wtrąceń ciał
obcych.
Należy sprawdzić czystość elementów stalowych przed malowaniem, dokładność i jakość
wykonania powłok malarskich.
Podczas kontroli należy sprawdzić:
dokładność oczyszczenia konstrukcji i zgodność z wzorcami wg PN-EN ISO
8501-1 (lub PN-H-97052),
dokładność i jakość wykonania powłok na podstawie oględzin
przyczepność powłoki malarskiej
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grubość powłok malarskich na podstawie PN-EN ISO 2808:2008 (lub PN-C81515:1993), stosując nieniszczące metody pomiarów np. stosując przyrządy
magnetyczne lub elektromagnetyczne, zapewniające dokładność 10%.
warunki atmosferyczne (temperatura, wilgotność) w jakich wykonywane są
prace malarskie.
Pomiary grubości należy wykonać co najmniej w 7 punktach na każdym elemencie
konstrukcji. Za wynik ostateczny pomiaru należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników
uzyskanych z 5 pomiarów, po odrzuceniu dwóch najwyższych odczytów. Średnia ta nie może
wynosić mniej niż 90% wartości ustalonej w Projekcie.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkową obmiarową
antykorozyjnej.

jest

1m2

(metr

kwadratowy)

3-warstwowej

powłoki

8. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały
wyniki pozytywne

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania
ogólne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania Robót obejmuje:
zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,
przygotowanie powierzchni pod wykonanie powłoki malarskiej (oczyszczenie
do stopnia czystości Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1)
wykonanie powłok przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji,
wykonanie niezbędnych rusztowań i pomostów wiszących i stojących i ich
przekładanie,
wykonanie prac zabezpieczających rusztowań,
przeprowadzenie badań przewidzianych w Specyfikacji,
dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw
między poszczególnymi operacjami (warstwami),
jeżeli zabezpieczenie powłokami odbywa się przed montażem, to na budowie po
wykonaniu montażu należy wykonać dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne
potrzebnych elementów, np. złączy,
zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót na
środowisko i przechodniów,
zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami
opadów atmosferycznych oraz zanieczyszczeń,
demontaż rusztowań i usunięcie ich poza pas drogowy,
zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich
i składowania dostarczonych z Wytwórni elementów konstrukcji,
TRANSMOST Sp. z o.o.
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zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
wykonanie próbnych powłok malarskich,
uporządkowanie miejsca Robót.

10. Przepisy związane
PN-78/C-01700

Wyroby lakierowe. Nazwy i określenia.

PN-71/C-04653

Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji
wyrobów zabezpieczonych malarskimi powłokami antykorozyjnymi.

PN-93/C-81515

Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.

PN-89/C-81400

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-81/C-81508

Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych
kubkiem wypływowym (lepkość umowna).

PN-93/C-81542

Wyroby lakierowe.
i wydajności.

PN-C-81916:2001

Farby epoksydowe grubopowłokowe.

PN-C-81917:2001

Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.

PN-C-81935:2001

Emalie poliuretanowe.

PN-90/C-96005

Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów.

PN-69/H-04609

Korozja metali. Terminologia.

PN-71/H-04651

Ochrona przed korozją. Klasyfikacja.

PN-69/H-04680

Ochrona przed korozją. Ochrona czasowa metali. Nazwy i określenia.

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

PN-70/H-97052

Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

PN-79/H-97070

Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne.

PN-90/M-81090

Śrut techniczny z drutu.

PN-EN 535

Farby i lakiery. Oznaczenie czas wypływu za pomocą kubków
wypływowych.

PN-EN ISO 1518

Farby i lakiery. Próba zarysowania.

PN-EN ISO 2409

Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.

PN-EN ISO 2808

Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.

PN EN ISO 3892

Powłoki konwersyjne na podłożu metalowym. Oznaczenie masy
jednostkowej powłok. Metody wagowe.

PN-EN ISO 4617

Farby i lakier. Lista terminów równoznacznych

PN-EN ISO 8044

Korozja metali i stopów - Podstawowe terminy i definicje
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PN-EN ISO 8501-1

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb
i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni –
Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.

PN-EN ISO 8504-1

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część
1: Zasady ogólne.

PN-EN ISO 8504-2

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część
2: Obróbka strumieniowo-ścierna.

PN-EN ISO 12944:1

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1. Ogólne
wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944:2

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2. Klasyfikacja
środowisk.

PN-EN ISO 12944:3

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 3. Zasady
projektowania.

Aprobaty techniczne zastosowanych wyrobów
Przepisy BHP dotyczące robót malarskich i przygotowania powierzchni przed malowaniem.
Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych
drogowych obiektów mostowych [IBDiM 1998] - Załącznik do Zarządzenia Nr 12
Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 8 grudnia 1998 roku.
Katalog metod zabezpieczania przed korozją stalowych obiektów mostowych - IBDiM
Warszawa 1998 r.
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M-15.01.02

M-15.00.00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

M-15.01.00

IZOLACJA CIENKA

M-15.01.02

TRZYKROTNE SMAROWANIE POWIERZCHNI
BETONOWYCH ROZTWOREM ASFALTOWYM

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru izolacji cienkich wykonywanych na obiektach projektowanych w ramach
budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu
drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
1.2.

Zakres stosowania ST

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

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy smarowaniu na zimno roztworem
bitumicznym wszystkich powierzchni betonowych, które stykają się z gruntem. Powierzchnie
filarów oraz dolna część belki policzkowej schodów powinny być pomalowane do wysokości
15 cm powyżej poziomu zasypki. Roboty należy wykonać na obiektach:
1) Kładka dla pieszych i rowerzystów – fundamenty i filary podpór
2) Pochylnia północna i południowa – fundamenty i filary podpór
3) Schody północne i południowe – fundamenty i filary oraz część belki spocznikowej
stykająca się z gruntem
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.
2.

Materiały

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt. 2.
2.2.

Stosowane materiały

Do wykonania izolacji powinny być użyte następujące materiały:
- Rzadki (R) roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach. Działanie
roztworu powinno polegać na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni,
wiązaniu pozostałych pyłów oraz na stwarzaniu warunków przyczepności warstw
izolacyjnych do podłoża. Środek powinien być odporny na działanie temperatury do 600C
- Półgęsty roztwór (P) produkowany z asfaltów ponaftowych, plastyfikowanych olejami
i rozcieńczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podłożu
TRANSMOST Sp. z o.o.
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zagruntowanym powinien tworzyć po wyschnięciu silnie przylegającą powłokę asfaltową
o dużej plastyczności. Powłoka ta powinna wykazywać odporność na działanie wód
agresywnych o słabych stężeniach. Środek powinien być odporny na działanie temperatury do
600C.
3.

Sprzęt

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 3.
Sprzęt zastosowany do układania izolacji cienkiej podlega akceptacji Inżyniera.
4.

Transport

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt. 4.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów do wykonania izolacji powinien odbywać się
w sposób zapewniający zachowanie ich technicznych właściwości.
Roztwory asfaltowe powinny być dostarczane w stalowych beczkach, które należy przewozić
w pozycji pionowej, otworem skierowanym ku górze. Beczki mogą być toczone w trakcie
przeładunku, ale w sposób zabezpieczający je przed otworzeniem.
Roztwory asfaltowe należy składować w suchym pomieszczeniu, z dala od źródła ciepła
i światła, w temperaturze nie niższej niż +50C i nie wyższej niż +250C, a kontenery powinny
być w czytelny sposób oznakowane.
5.

Wykonanie robót

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne.
5.2.

Podłoże pod izolację

Przed ułożeniem warstw izolacji cienkiej podłoże betonowe powinno być naprawione zgodnie
z wymaganiami Inżyniera. Bezpośrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy podłoże
należy oczyścić sprężonym powietrzem w celu uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej
z mleczka cementowego, niezwiązanych ziaren kruszywa, pyłów oraz innych zanieczyszczeń,
które mogłyby obniżać przyczepność warstw bitumicznych do betonu.
5.3.
-
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Warunki układania izolacji

Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy obniżyć poziom wody gruntowej co
najmniej o 30 cm poniżej układanej warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego poziomu
w czasie trwania robót.
Robót nie należy wykonywać w czasie deszczu, mżawki, gdy wilgotność powietrza
przekracza 85%. Temperatura podłoża betonowego i powietrza nie powinna być niższa
niż +50C i wyższa niż +250C.
Przed nałożeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej, Wykonawca powinien sprawdzić
czy wilgotność podłoża betonowego jest zgodna z wymaganiami producenta systemu.
Jeśli producent nie określa odnośnych wymagań, wilgotność podłoża na głębokości 20
TRANSMOST Sp. z o.o.
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mm nie powinna być wyższa niż 4%. Jeśli powyższy warunek nie jest spełniony,
Wykonawca przed rozpoczęciem robót, powinien zastosować system osuszania podłoża
betonowego zaakceptowany przez Inżyniera.
W trakcie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa,
ponieważ materiały stosowane do wykonania izolacji są łatwopalne. Należy unikać
otwartego ognia w promieniu 20 metrów od miejsca pracy lub składowania materiałów.

5.4.
-

-

-

-

Nakładanie izolacji cienkiej
Gruntowanie podłoża należy wykonać przez jednokrotne powleczenie roztworem R.
Nie należy stosować na mokrych i przemrożonych powierzchniach. Roztwór należy
rozprowadzać na zimno, bez podgrzewania, na podłożu oczyszczonym z pyłów. Zależnie
od stopnia porowatości podłoża na jednokrotne smarowanie należy zużyć 0,3 0,45 kg
na 1 m2 powierzchni zabezpieczanej.
Powleczenie roztworem P należy wykonać jednokrotnie lub dwukrotnie na
zagruntowanym podłożu roztworem R tak, aby łączna grubość warstw izolacyjnych nie
była mniejsza niż 2 mm.
Roztwór P należy rozprowadzać na zimno (bez podgrzewania) cienką warstwą na
zagruntowanym podłożu. Roboty należy prowadzić w temperaturze powyżej +50C. Przy
jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej zużycie materiału powinno
wynosić 0,8 do 1,0 kg na 1 m2.
Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewać na otwartym ogniu.
W okresie chłodów materiały te doprowadza się do temperatury roboczej 180C przez
ogrzewanie beczek w gorącej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach).
Dostarczone na budowę gotowe preparaty nie mogą być rozcieńczane rozpuszczalnikami
ani mieszane z innymi materiałami izolacyjnymi.
Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny być chronione przed
światłem słonecznym, deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi przez
przynajmniej 6 godzin.

6.

Kontrola jakości robót

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 6.
6.2.

Kontrola wykonania robót

Kontrolę robót należy przeprowadzić wg PN-69/B- 10260. Kontrola wykonania robót
obejmuje:
- Sprawdzenie podłoża betonowego wg pkt. 5.2. niniejszej ST.
- Sprawdzenie poprawności układania warstw, wg pkt. 5.3. niniejszej ST. Każda warstwa
izolacji powinna stanowić jednolitą, czystą powłokę przylegającą do powierzchni
zagruntowanego podłoża.
- Kontrolę ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji,
wg pkt. 5.4.
7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

TRANSMOST Sp. z o.o.
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Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziomej lub
pionowej wykonanej zgodnie z Dokumentacją Projektową.
8.

Odbiór robót

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty
należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik
ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do
ponownego odbioru.
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14
z późniejszymi zmianami, wydaną przez GDDP Warszawa.
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”, pkt. 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Płatność za trzykrotne smarowanie roztworami R (rzadkim) i P (półgęstym) 1 m2 powierzchni
izolowanej należy przyjmować na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Cena jednostkowa uwzględnia:
- dostarczenie materiałów,
- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,
- ułożenie poszczególnych warstw z zapewnieniem szczelności połączeń poszczególnych
warstw między sobą.
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.
W cenie jednostkowej mieści się również wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostów
roboczych niezbędnych dla wykonania izolacji.
10.

Przepisy związane

10.1. Normy
1. PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne
1.

210

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z późniejszymi
zmianami. GDDP, Warszawa, 1989.
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NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIA EPOKSYDOWO-POLIURETANOWA

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót
związanych z wykonaniem nawierzchni epoksydowo-poliuretanowej na obiektach
projektowanych w ramach budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa
i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
.
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 na:
- żelbetowej płycie pomostu kładki
- żelbetowej płycie pomostu pochylni
- górnej powierzchni stopni prefabrykowanych i spocznikach schodów
Grubość warstwy nawierzchni nie mniej niż 5 mm.
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 Inżyniera.
2.

Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.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)
TRANSMOST Sp. z o.o.
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– 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 ≥1,5 MPa.
Jako wypełniacz należy stosować suchy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1 0,3 mm do warstwy
szpachli i 0,4 0,7 mm do warstwy nawierzchni.
Grubość warstwy nawierzchni powinna wynosić nie mniej niż 5,0 mm dla ruchu pieszego.
Dobór materiału nawierzchniowego podlega uzgodnieniu z Inżynierem. Stosować można tylko
taki materiał, dla którego Wykonawca przedstawi aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez
IBDM, atest producenta oraz Karty Techniczne stosowanych materiałów.
2.2.

Mata wzmacniająca.

Nie dotyczy.
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
Inżyniera.
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 nie związanych składników, odpowiednio wytrzymałym, suchym,
czystym, równym i gładkim. Usuwanie mleczka cementowego z powierzchni betonu należy
wykonać przez śrutowanie, hydropiaskowanie lub piaskowanie. Oczyszczoną powierzchnię
odpyla się odkurzaczem przemysłowym lub sprężonym powietrzem.
Kryteria oceny jakości podłoża betonowego są następujące :
- wytrzymałość na ściskanie równa co najmniej wytrzymałości gwarantowanej betonu 30 MPa
/ dla konstrukcji nowych/ lub 25 MPa / dla konstrukcji odbudowywanych /,
- wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 nie mniej niż 2,0 MPa,
- podłoże suche – beton w stanie powietrzno suchym, bez śladów wilgoci i zaciemnień, o
wilgotności < 4 %, (chyba 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 Inżyniera z wpisem do dziennika budowy. W pierwszym etapie podłoże
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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 6-tej wg BN80/6811-01). Piasek dozuje się porcjami podczas procesu mieszania lub posypuje ułożoną
warstwę do jej wysycenia.
5.3.

Wykonanie izolacjo-nawierzchni

Roboty związane z wykonaniem izolacjo- nawierzchni powinny być wykonywane przez
specjalistyczne firmy lub pod nadzorem przedstawiciela producenta. Należy bezwzględnie
przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez wytwórcę materiałów, zawartych w
Kartach Technicznych. Ma to decydujący wpływ na trwałość wykonanych powłok, a także na
odporność korozyjną obiektu.
Izolacjo- nawierzchnie z materiałów chemoutwardzalnych wykonywane są zwykle z trzech
warstw :
- warstwy gruntującej –nanoszonej pędzlem lub wałkiem malarskim lub warstwy szpachli
nanoszonej pacą stalową wcierając w podłoże
- warstwy podstawowej – nanoszonej wałkiem malarskim, szpachlą zębatą lub gumową gracą
(warstwę nanosi się jednorazowo w wyspecyfikowanej w projekcie grubości)
- warstwy zamykającej –nanoszonej pędzlem lub wałkiem malarskim (warstwa zamykająca
może być jednocześnie warstwą barwną)
Zużycie 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.
5.4.

Warunki atmosferyczne wykonywania robót

Prace związane z wykonywaniem izolacjo- nawierzchni należy wykonywać w sprzyjających
warunkach atmosferycznych, przy dobrej i suchej pogodzie w temperaturach powyżej 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.
5.5

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.
TRANSMOST Sp. z o.o.
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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.
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),
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-

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. 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.
7.1.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej izolacjo- nawierzchni o
spoiwie epoksydowo –poliuretanowym na płycie pomostu.
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. Odbiór Robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonany zgodnie z
instrukcją DP-T14 z późniejszymi zmianami wydaną przez GDDP Warszawa
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.
9.1.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzględnia:
- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji
- przygotowanie podłoża,
- wzmocnienie matą nawierzchni nad stykiem betonu i krawężników,
- ułożenie nawierzchni i jej pielęgnacja,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- wykonanie badań i pomiarów.
10.

Przepisy związane

Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002 r.
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1989.
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ODWODNIENIE
WPUSTY ŚCIEKOWE DN150

1. Wstęp
1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące odwodnienia
chodnika kładki dla oraz pochylni w ramach budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad
obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
1.2.

Zakres stosowania ST

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

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wbudowaniu żeliwnych wpustów
odwadniających
150 z odprowadzeniem pionowym, usytuowanych w ustrojach niosących
obiektów:
1) Kładka dla pieszych i rowerzystów
(wpusty pionowe typ podwórzowy, 150)
2) Pochylnia dla rowerzystów i osób niepełnosprawnych
(wpusty pionowe typ podwórzowy, 150)
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.
1.4.1. Wpust odwadniający – urządzenie instalowane w celu odprowadzenia wody
deszczowej z nawierzchni obiektu oraz z izolacji.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST, i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt. 2.
2.2.

Wpust ściekowy

Mogą być zastosowane tylko takie wpusty, dla których Wykonawca przedstawi Aprobatę
Techniczną wydaną przez IBDiM. Wykonawca przedstawi dla wybranego wpustu,
dostarczoną przez producenta, deklarację zgodności z PN-EN 124:2000 lub Aprobatę
Techniczną wydaną przez IBDiM.
2.2.1. Wpusty w kładkach dla pieszych i pochylniach
Należy zastosować wpusty żeliwne, jednoczęściowe, o powierzchni wlotowej kratki co
najmniej 180 cm2.
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Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 3.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Roboty montażowe powinny być wykonywane ręcznie.
4.
4.1.

Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt. 4.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesuwaniem lub
uszkodzeniem.
5.
5.1.

Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt roboczy odwodnienia, w którym
poda konkretny typ wpustów oraz dokładny sposób ich montażu, zgodny z zaleceniami
producenta.
5.2.

Osadzenie wpustów w pomoście kładek i pomoście pochylni

Wpusty należy montować po wykonaniu konstrukcji stalowej (dot. kładki) i ułożeniu
zbrojenia płyty. Wpusty należy ustabilizować przed wylaniem betonu. Beton należy starannie
zagęścić wokół wpustów. Ze szczególną starannością należy wykonać izolację
(zabezpieczenie powierzchni betonowej) wokół powierzchni wlotowej wpustu.
6.
6.1.

Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 6.
6.2.

Badania prowadzone podczas kontroli robót

-

sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,
sprawdzenie materiałów,
sprawdzenie prawidłowości osadzenia elementów wpustu,
sprawdzenie sprawności całego odwodnienia.

6.2.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych
elementów odwodnienia z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności
za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.
6.2.2. Sprawdzenie materiałów
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Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie atestów producentów, Aprobat
Technicznych i badań laboratoryjnych, stwierdzając zgodność użytych materiałów
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej ST.
6.2.3. Sprawdzenie prawidłowości osadzenia elementów wpustów
Sprawdzenie prawidłowości osadzenia wpustów polega na niwelacyjnym i sytuacyjnym
sprawdzeniu położenia poszczególnych wpustów. Badania należy wykonać za pomocą
niwelatora, taśmy stalowej oraz oględzin zewnętrznych. Dopuszczalna odchyłka rzędnej
wpustu w stosunku do poziomu nawierzchni wynosi 3 mm. Dopuszczalna odchyłka położenia
wpustu w planie wynosi 5 mm.
6.2.4. Sprawdzenie sprawności całego odwodnienia
Sprawdzenie sprawności działania całego odwodnienia 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 spustowych. Należy sprawdzić, czy odprowadzana z
nawierzchni pomostu woda nie zagraża konstrukcji podpór lub nie powoduje zamakania
dolnych partii ustroju niosącego.
7. Obmiar robót
7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 sztuka (szt.) osadzonego wpustu na podstawie Dokumentacji
Projektowej.
8. Odbiór robót
8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty
należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik
ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do
ponownego odbioru.
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14
z późniejszymi zmianami, wydaną przez GDDP Warszawa.
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”, pkt. 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Płatność za 1 szt. osadzonego wpustu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena jednostkowa osadzenia wpustów obejmuje:
TRANSMOST Sp. z o.o.

219

Specyfikacje Techniczne

Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa

- wykonanie projektu odwodnienia,
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji ( w tym zakup i dostarczenie wszystkich
elementów wpustów – cena obejmuje odcinki rur odpływowych łączących wpust
z kolektorem lub rurami spustowymi),
- przygotowanie do montażu,
- montaż żeliwnego korpusu wpustu,
- regulacja wysokościowa wpustu,
- założenie taśmy uszczelniającej,
- zalanie masą uszczelniającą wnęki uformowanej wokół wpustu,
- wykonanie badań przewidzianych w pkt. 6,
- uporządkowanie miejsca robót.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-EN 1561:2000 Odlewnictwo. Żeliwo szare.
2. PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego.
10.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja montażu wpustu
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie.
3. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z późniejszymi
zmianami. GDDP, Warszawa, 1989.
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RURY ODWADNIAJĄCE

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące rur spustowych
odprowadzających wodę od wylotu wpustów zainstalowanych w kładce w ramach budowy
kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi
krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
1.2.

Zakres stosowania ST

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

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu systemu
odwadniającego z rur odprowadzającego wodę od wylotu wpustów na obiektach:
1) Kładka (rury 160 z PP lub HDPE)
2) Pochylnie (rury 160 z PP lub HDPE)
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami
i ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.
Instalacja kanalizacyjna – system rur, kształtek, elementów wyposażenia i złączy stosowany
do zbierania i odprowadzenia ścieków i wód opadowych z obiektu.
Rura – element instalacji kanalizacyjnej o jednolitym otworze, prostoosiowy, mający zwykle
gładkie końce, ale może być również zakończony kielichem.
Polipropylen - węglowodorowy polimer termoplastyczny otrzymywany w wyniku
niskociśnieniowej polimeryzacji propylenu.
Kształtka – element instalacji kanalizacyjnej, inny niż rura, który umożliwia odchylenie,
zmianę kierunku obu średnic.
Złącze – połączenie między końcami rur lub kształtek, wliczając w to łącznik lub element
zaciskowy, uszczelniony elastomerową uszczelką.
Rury HDPE - System odwodnienia rurowe elementy z polietylenu o ściankach gładkich –
prostki i kształtki kanalizacyjne (zwężki, kolana, trójniki, kielichy kompensacyjne, rewizje),
służące do odprowadzenia wody z obiektu mostowego.
Rury PP - System odwodnienia rurowe elementy z polipropylenu (mogą być barwione w
dowolnym kolorze) o ściankach gładkich – prostki i kształtki kanalizacyjne (zwężki, kolana,
trójniki, kielichy kompensacyjne, rewizje), służące do odprowadzenia wody z obiektu
mostowego.
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
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.
2.

Materiały

2.1. Wymagania ogólne
Należy stosować rury i kształtki przeznaczone do budowy grawitacyjnych przewodów
odwodnieniowych na drogowych obiektach inżynierskich. Rury powinny być produkowane
z przeznaczeniem do odwodnień zewnętrznych konstrukcji mostowych oraz do układania
w gruncie w pasie drogowym. Zaleca się stosowanie rur i kształtek kielichowych.
Wszystkie elementy instalacji odwadniającej powinny być wykonane na okres użytkowania
nie krótszy niż 10 lat.
Przewody odkryte (podwieszane) poziome powinny być wykonane z rur o sztywności
obwodowej SN ≥ 4 kN/m2. Oznaczanie sztywności obwodowej wg PN-EN ISO 2505.
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej specyfikacji są:
2.2. Wyposażenie z PP
2.2.1. Rury z PP (kolorowe) kielichowe
z łącznikami i uszczelkami.

zew.=160mm do o różnych długościach wraz

2.2.2. Armatura z PP - kolorowa

zew.=160mm

2.2.3. Króćce z PP - kolorowe zew.=160mm m in. do połączenia wpustów z kolektorem
kanalizacyjnym.
2.2.4. Uchwyty i obejmy do rur wraz z osprzętem.
2.2.5. Kotwy wklejane do mocowania obejm do elementów betonowych.
Zastosowane rury z PP (polipropylenu) powinny być produkowane metodą wytłaczania
w sposób ciągły z surowca w postaci granulatu w liniach produkcyjnych opartych o
wytłaczarki ślimakowe oraz urządzenia formujące i chłodzące, natomiast kształtki PP
powinny być wytwarzane przez formowanie wtryskowe lub technologią zgrzewania
doczołowego lub spawania ekstruzyjnego. Należy stosować polipropylen o gęstości średniej
900kg/m3.
Rury powinny być odporne na promieniowanie UV. Rury powinny charakteryzować się
bardzo niskim współczynnikiem chropowatości bezwzględnej: 0,02. Rury powinny być
całkowicie odporne na działania chemiczne czynników zewnętrznych występujących w
naturalnych warunkach, a także na środki używane do zwalczania gołoledzi na drogach – nie
powinny wymagać dodatkowej ochrony powierzchniowej, być odporne na działanie
mikroorganizmów, nie stanowić pożywki dla bakterii i grzybów, być wykonane z tworzywa
nietoksycznego.
Rury i kształtki powinny mieć powierzchnię gładką, bez pęcherzy, wyraźnych zapadnięć i
obcych wtrąceń. Końce rur powinny być obcięte prostopadle do osi. Barwa ścianek rur
powinna być zgodna z zamówieniem, jednorodna, bez wyraźnych odcieni i zmian
intensywności.
Ze względów architektonicznych i estetycznych producent powinien zapewnić możliwość
pokrywania rur i kształtek z PP powłokami lakierniczymi dopasowując kolorystykę kolektora
do kolorystyki obiektu.
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Materiał, z których wykonane są rury powinien charakteryzować się następującymi
właściwościami:
temperatura mięknienia: 146°C,
moduł sprężystości Younga: 1250 MPa,
naprężenia przy zerwaniu: 20 MPa,
wytrzymałość na granicy plastyczności: 27 MPa,
wydłużenie przy zerwaniu: > 500 %,
współczynnik rozszerzalności liniowej: 0,12 mm/m°C,
współczynnik przewodności cieplnej: 0,3 W/m2C,
maksymalna ciągła temperatura użytkowa: 100 °C.
lub alternatywnie.
2.3. Wyposażenie z tworzyw sztucznych HDPE
2.3.1. Rury z HDPE kielichowe zew.=160mm o różnych długościach wraz z łącznikami i
uszczelkami.
2.3.2. Armatura z HDPE (kolanka, trójniki, czyszczaki) zew.=160mm
2.3.3. Króćce z rur żeliwnych 150 mm (lub 200 mm) oraz kształtki przejściowe żeliwo HDPE do połączenia wpustów z kolektorem kanalizacyjnym.
2.3.4. Uchwyty i obejmy do rur z HDPE wraz z osprzętem.
2.3.5. Kotwy wklejane do mocowania obejm do elementów betonowych.
Zastosowane rury z HDPE powinny być produkowane metodą wytłaczania z dodatkową
operacją odpuszczania w podwyższonej temperaturze, likwidującą wewnętrzne naprężenia
termiczne i zabezpieczająca rury przed niepożądanym skurczem, co zwiększa bezpieczeństwo
złączy zgrzewanych. Należy stosować polietylen o wysokiej gęstości powyżej 930 kg/m3 tworzywo typu twardego o zwiększonej trwałości (typ 80).
Rury powinny być odporne na promieniowanie UV, np. dzięki 2% dodatkowi sadzy
dodawanemu w procesie produkcji. Rury powinny charakteryzować się bardzo niskim
współczynnikiem chropowatości bezwzględnej: 0,02.
Rury powinny:
być elastyczne – moduł sprężystości powinien wynosić około 800 MPa,
być odporne na działanie wysokiej i niskiej temperatury: temperatura mięknienia powinna
wynosić około 125°C, maksymalna temperatura użytkowa przy ciągłej pracy: 60°C,
minimalna temperatura użytkowa: -40°C
mieć oporność właściwą > 1016 Ωcm (izolator),
mieć wysoką odporność na uderzenia: 15 kJ/m2 (niełamliwe do -40°C),
być złym przewodnikiem ciepła: współczynnik przewodności cieplnej: 0,43 W/(m2C),
być całkowicie odporne na działania chemiczne czynników zewnętrznych występujących w
naturalnych warunkach, a także na środki używane do zwalczania gołoledzi na drogach – nie
powinny wymagać dodatkowej ochrony powierzchniowej,
być odporne na działanie mikroorganizmów, nie stanowić pożywki dla bakterii i grzybów,
być wykonane z tworzywa nietoksycznego.
Rury należy łączyć za pomocą łączników systemowych, np. uszczelek elastomerowych,
złączek zaciskowych z uszczelkami.
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2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Elementy stalowe kolektora muszą być zabezpieczone antykorozyjnie np. przez metalizację i
pokrycie powłokami malarskimi.
Sprzęt

3.

Roboty należy wykonywać ręcznie lub przy pomocy sprawnego technicznie sprzętu
mechanicznego według instrukcji Producenta zaakceptowanego przez Inżyniera,
przeznaczonego do realizacji robót zgodnie z założoną technologią. Na miejsce wbudowania
należy podawać elementy odwodnienia przy pomocy żurawi samochodowych o odpowiednim
udźwigu.
Transport

4.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu należy
zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem.
Transport materiałów i wyrobów z HDPE lub z PP winien odbywać się samochodami
skrzyniowymi w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Podczas
prac przeładunkowych rur HDPE lub z PP nie należy rzucać. Szczególną ostrożność należy
zachować w temperaturze blisko 0oC i niższej. Rury HDPE lub z PP należy składować w
temperaturze nie wyższej niż 40°C w sposób chroniący je przed bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych. Wysokość składowania rur nie większa niż 7 warstw lub 2 m.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zamontowania rur powinny
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.
Wykonanie robót

5.

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. Projekt technologiczny montażu
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie następujących
opracowań projektowych:
rysunki robocze,
projekt organizacji wraz z harmonogramem uwzględniający warunki
w jakich będą wykonywane roboty.
W projekcie roboczym należy rozwiązać m.in. następujące zagadnienia:
szczegółowe rozpracowanie sposobu łączenia rur i łączników - kształtek oraz
mocowania ich do konstrukcji obiektu mostowego,
rysunki robocze konstrukcji stalowych podwieszających rury - dobór zabezpieczenia
antykorozyjnego dla elementów stalowych.
Wykonawca przygotuje ww. opracowania i przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia.
5.2.2. Montaż rur
Roboty wykonywać należy zgodnie z Dokumentacją Projektową, rysunkami roboczymi oraz
projektem organizacji robót.
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Połączenie żeliwnego wpustu mostowego z rurą odwadniającą winno zapewniać pełną
szczelność, tak by uniemożliwić wypływ wody obok rury i zamakanie konstrukcji obiektu
mostowego. Połączenie wpustów z rurą zew.=160mm i dalej poprzez trójnik z kolektorem
zew.=160mm (lub większą średnicą).
Rury odwadniające należy mocować uchwytami zapewniającymi trwałość i niezmienność
położenia rur w stosunku do konstrukcji, nie rzadziej niż co 3 m oraz zawsze na końcach
i pod kolankami. Należy stosować system podwieszania rurociągów mocowany na kotwy
wklejane do elementów betonowych lub na kotwy osadzone w betonie (w deskowaniu przed
betonowaniem).
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych według rysunków roboczych.
Elementy odwodnienia muszą stanowić jednolity system odwodnienia konstrukcji
mostowych, umożliwiający szczelność na złączach narażonych na drgania dynamiczne,
kompensację termiczną.
Podwieszenie kolektora odprowadzającego wodę do konstrukcji obiektów mostowych oraz
przeprowadzenie go przez przyczółek wykonać wg Dokumentacji Projektowej i instrukcji
Producenta.
Połączenie odcinków prostych z kształtkami wykonać zgodnie z Projektem i instrukcjami
Projektanta
Połączenia rur PP wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektropołączenie lub
spawanie ekstruzyjne,
Zastosowanie kielichów kompensacyjnych umożliwiających przesuw elementów względem
siebie wg wskazówek Producenta.
Według niniejszej specyfikacji należy wykonać kolektor pod obiektem wraz
z przeprowadzeniem go przez przyczółek lub rurami spustowymi wzdłuż podpór do poziomu
terenu. Dalsze odprowadzenie wód opadowych z obiektów uwzględnia projekt odwodnienia
autostrady.
Wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta.
6.

Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

6.1. Kontrola jakości
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie poszczególnych etapów robót wg PNEN 1610.
6.2. Kontrola i badanie materiałów użytych do budowy odwodnienia
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów
w Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych.

z

wymaganiami

Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów oraz
Aprobat Technicznych muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Akceptacja partii materiałów
przeznaczonych do wbudowania polega na wizualnej ocenie materiałów dokonanej przez
Inżyniera.
TRANSMOST Sp. z o.o.
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6.3. Kontrola montażu kolektora odwadniającego
Kontrola montażu kolektora odwadniającego wraz z podłączeniem wpustów i elementami
podwieszenia polega na sprawdzeniu:
wykonania elementów łącznikowych,
zamocowania rur,
ciągłości rur,
szczelności połączeń,
drożności kolektora.
6.4. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań
Dokumentowanie wyników pomiarów i badań zgodnie z ST D-M.00.00.00.
7.

Obmiar robót

Nie dotyczy.
8.

Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne
9.

Podstawa płatności

Nie dotyczy.
10.

Przepisy związane

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

PN-EN 681-1

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma

PN-EN 681-2

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2:
Elastomery termoplastyczne

PN-EN 743

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzdłużnego

PN-EN 763

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Kształtki z tworzyw
termoplastycznych. Metoda wizualnej oceny zmian w wyniku
ogrzewania

PN-EN 1610

Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.

PN-EN ISO 1461

Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania
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PN-EN ISO 3126

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy
z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów

PN-EN ISO 4440

Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie masowego
wskaźnika szybkości płynięcia. Część 1: Metoda badania. Część 2:
Warunki badania

PN-EN ISO 9969

Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywności obwodowej

Katalog detali mostowych – GDDP Warszawa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI WODNEJ 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-17.00.00

ŁOŻYSKA

M-17.01.02

ŁOŻYSKA ELASTOMEROWE

1.

Wstęp

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

M-17.01.02

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące łożysk
elastomerowych instalowanych na obiektach inżynierskich projektowanych w ramach budowy
kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi
krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
1.2.

Zakres stosowania ST

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

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i montażu nie
kotwionych prostokątnych łożysk elastomerowych na obiektach:
1) Kładka dla pieszych i rowerzystów – łożyska o nośności 300 kN
2) Pochylnia dla rowerzystów i niepełnosprawnych – łożyska na krańcach pochylni – 200kN
3) Pochylnia dla rowerzystów i niepełnosprawnych – łożyska pośrednie– 625kN
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami
i ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.
1.4.1. Łożysko – konstrukcja, której zadaniem jest przeniesienie sił z przęsła lub belki na
podporę, umożliwiająca jednocześnie obroty przekrojów podporowych przęsła lub belki
i, ewentualnie, przemieszczenia przęsła lub belki w płaszczyźnie podparcia.
1.4.2. Łożysko ruchome (przesuwne) – łożysko umożliwiające przemieszczenia przęsła
w płaszczyźnie podparcia, w jednym lub wielu kierunkach
1.4.3. Łożysko elastomerowe – łożysko odkształcalne wykonane z różnych odmian gumy
(np. neoprenu) lub innych polimerów, uzbrojonych lub nieuzbrojonych blachami stalowymi.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
2.

Materiały

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 2.
Można stosować tylko materiały, dla których wydano Aprobatę Techniczną.
2.2.

Rodzaje materiałów

Należy stosować łożyska elastomerowe.
TRANSMOST Sp. z o.o.,
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Łożyska powinny być zbrojone wkładkami stalowymi. Warstwy elastomeru powinny być
zwulkanizowane z wkładkami stalowymi, które z każdej strony powinny być otoczone
warstwą elastomeru w celu zapobieżeniu korozji.
2.2.1.Wymagania dla elastomeru
Elastomer powinien być odporny na działanie czynników atmosferycznych, ozonu i starzenie.
Wymagania dla elastomeru:
- twardość 60 5 wg Shora, zgodnie z PN-C-04238:1980
- wytrzymałość na rozciąganie min. 19 N/mm2, zgodnie z DIN 53504
- wydłużenie przy zerwaniu 450% , zgodnie z DIN 53504
- Moduł odkształcenia postaciowego G = (0,9 0,15) N/mm2
Elastomer powinien charakteryzować się dobrą odpornością na działanie zmiennych
warunków atmosferycznych, ozonu, promieniowania ultrafioletowego, olejów, smaru,
benzyny, soli oraz ekstremalnych temperatur (- 35 - + 50) 0C.
Moduł odkształcenia postaciowego G elastomeru, zmierzony metodą opisaną w PN-C04210:1993, nie powinien ulegać zmianom większym niż
15% wartości przyjętej
w Dokumentacji Projektowej.
2.2.2. Wkładki stalowe
Wkładki stalowe powinny być wykonane ze stali St 50.2 i/lub St 52.3, wg DIN 17100 lub
innej o takich samych lub lepszych parametrach. Wydłużenie stali powinno wynosić a5 18%.
Minimalna grubość tych blach powinna wynosić 2 mm. Blachy zewnętrzne uzbrojenia mogą
być wykonane ze stali zwykłej jakości, której wydłużenie a5 18%. Jeżeli warstwy zewnętrzne
elastomeru mają grubość 8 mm, to minimalna grubość blach zewnętrznych wynosi 15 mm,
a w przypadku warstw grubszych – 20 mm.
2.2.3. Pozostałe wymagania dla łożysk
Pozostałe wymagania dla łożysk wg PN-S-10060: 1998.
3.

Sprzęt

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Roboty montażowe powinny być wykonywane ręcznie.
4.

Transport

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 4.
4.2.

Transport gotowych łożysk

Łożyska powinny być przewożone w miejsce wbudowania w oryginalnych opakowaniach
Producenta. Podczas transportu, przenoszenia i składowania łożyska powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, ciepłem, zanieczyszczeniem i innymi
szkodliwymi czynnikami zgodnie z zaleceniami Producenta i Inżyniera.
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5.

Wykonanie robót

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

M-17.01.02

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.
Wykonawca przygotuje i przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram wbudowywania
łożysk oraz projektu organizacji montażu łożysk.
5.2.

Ustawienie łożysk

Łożyska należy ustawiać zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymaganiami normy
PN-S-10060:1998, wymaganiami Producenta łożysk oraz zaleceniami Inżyniera.
Pierwsze łożysko powinno być ustawiane w obecności przedstawiciela producenta łożysk.
Łożyska powinny być ustawiane w poziomie z zachowaniem tolerancji podanych poniżej.
Łożyska powinny być ustawione na obiekcie, gdy temperatura otoczenia wynosi +10oC.
Podczas betonowania powierzchnie ciosów powinny być wyrównane, tak aby nie odbiegały
od płaszczyzny poziomej o więcej niż 0,1%.
Harmonogram montażu łożysk powinien określać sposób wymiany łożysk po możliwie
najniższych kosztach.
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"
pkt. 6.
6.2.

Kontrola łożyska

Kontrola łożysk powinna nastąpić na podstawie Aprobat Technicznych i atestów
przedstawionych przez Producenta łożysk. Certyfikaty powinny podawać charakterystykę
łożysk, materiałów z których zostały wykonane i wyniki badań materiałów i całych łożysk
przeprowadzonych przez Producenta.
Tolerancja wymiarów liniowych w stosunku do wymiarów projektowanych wynosi + 4 mm,
- 2 mm.
Tolerancja wysokości łożyska w stosunku do wymiarów projektowanych wynosi 2 mm.
6.3.

Badanie ustawienia łożysk

Tolerancja położenia osi łożyska w stosunku do projektowanego wynosi 3 mm.
Tolerancja pochylenia łożyska wynosi 1:200 w dowolnym kierunku.
Poziom jednego łożyska lub średnie poziomy kilku łożysk na dowolnej podporze powinny
mieścić się w odchyłce
0,0001 sumy długości sąsiednich przęseł belki ciągłej, ale nie
powinny przekraczać 5 mm.
7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1szt.( sztuka) wbudowanego łożyska o określonej nośności.
8.

Odbiór robót

TRANSMOST Sp. z o.o.,
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty
należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik
ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do
ponownego odbioru.
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14
z późniejszymi zmianami, wydaną przez GDDP Warszawa.
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”, pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 szt. wmontowania łożyska o określonej nośności obejmuje:
- przygotowanie harmonogramu wbudowywania łożysk oraz projektu organizacji montażu
łożysk,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania łożysk i materiałów,
- ustawienie i rektyfikacja łożysk,
- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów,
- uporządkowanie miejsca robót.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-98/S-10060
2. PN-C-04238:1980
3. PN-C-04210:1993

Obiekty mostowe. Łożyska. wymagania i metody badań.
Guma. Oznaczanie twardości metodą Shore’a.
Guma i elastomery termoplastyczne. Oznaczanie modułu przy
ścinaniu oraz wytrzymałości połączenia z płytkami z materiałów
sztywnych. Metoda ścinania czterech powierzchni.

1.2. Inne
1.

2.
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Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie.
Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z późniejszymi
zmianami. GDDP, Warszawa, 1989.

TRANSMOST Sp. z o.o.,

Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa

M-18.01.01

M-18.00.00

URZĄDZENIA DYLATACYJNE

M-18.01.01

BLOKOWE URZĄDZENIA DYLATACYJNYCH

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wymagania techniczne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem dylatacji blokowych w
ramach budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w
ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
1.2.

Zakres stosowania ST

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

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.
1.1., związanych z wykonaniem, dostarczeniem i montażem szczelnej dylatacji blokowej.
Zakres obejmuje wykonanie, dostarczenie i montaż szczelnej dylatacji blokowej o
przewidywanej ilości robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
polskimi normami i ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.4.1. Urządzenia dylatacyjne szczelne - konstrukcje instalowane w strefie dylatacji,
umożliwiające swobodne odkształcenia przęseł obiektu mostowego oraz niezakłócony
przejazd pojazdów mechanicznych lub tłumu pieszych, przy zapewnieniu szczelności przed
wodą spływającą po powierzchni obiektu mostowego.
1.4.2. Temperatura montażu - umowna temperatura budowy, montażu lub tzw. zwarcia, czyli
chwili w którejbudowla stała się jednolitą całością.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
2.

Materiały

2.1. Urządzenia dylatacyjne
Zastosowane urządzenia dylatacyjne muszą zapewniać wymagany w Dokumentacji
Projektowej przesuw. Stalowe elementy urządzenia dylatacyjnego muszą być zabezpieczone
przed korozją.
Materiał odkształcalny musi być odporny na działanie czynników chemicznych (oleje, smary),
temperaturę i starzenie.
Konstrukcja przykrycia dylatacyjnego powinna spełniać następujące warunki:
• posiadać wytrzymałość zapewniającą niezmienne warunki eksploatacyjne w ciągu
określonego przez Dokumentację Projektową czasu,
• być szczelna dla wody,
TRANSMOST Sp. z o.o.,
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• być łatwa w montażu i ewentualnej naprawie,
• być odporna na działanie słońca produktów naftowych, soli i innych czynników
chemicznych,
• posiadać systemowe rozwiązanie odprowadzenia wody w obrysie urządzenia
dylatacyjnego,
Urządzenie dylatacyjne musi posiadać aktualną aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM.
2.2. Opis materiałów
Taśmy dylatacyjne są zbudowane z twardego elastomeru i elementów stalowych
zwulkanizowanych w jednolitą taśmę.
W skład zestawu wchodzą:
• taśmy dylatacyjne,
• dwuskładnikowa masa epoksydowa do osadzenia sworzni gwintowanych w otworach,
• trzyskładnikowa masa uszczelniająca epoksydowo-smołowa do wypełniania otworów na
kotwy w taśmach dylatacyjnych; otwory należy wypełnić w taki sposób aby przykryć
kotwy w celu zabezpieczenia ich przed korozją,
• zaprawa betonowa z dodatkami ograniczającymi skurcz, przeznaczona do wyrównania i
uszczelnienia podłoża pod taśmami dylatacyjnymi,
• bitumiczna masa zalewowa przeznaczona do wypełnienia szczelin pomiędzy taśmami
dylatacyjnymi a konstrukcją.
Taśmy dylatacyjne przenoszą obciążenia wywołane przemieszczeniami krawędzi szczelin
dylatacyjnych przez odkształcenia postaciowe bloków elastomeru umieszczonych pomiędzy
blachami metalowymi. Aby ułatwić odkształcenia taśm naprzeciw blach są wykonane w
elastomerze głębokie wycięcia. W zależności od projektowanych przemieszczeń nominalnych
w taśmie dylatacyjnej są ukształtowane dwa lub cztery odkształcalne bloki z elastomeru.
2.3 Wymagania dla elastomeru
Lp
1
1

Właściwości
2
Twardość Shore'a, twardościomierz typu A

Jednostki
3
1 °Sh A

Wymagania
4
od 55 do 65

2
3
4
5

Wytrzymałość na rozciąganie
Wydłużenie względne przy zerwaniu
Wytrzymałość na rozrywanie
Odporność na długotrwałe ściskanie,
24 h, 70°C,

MPa
%
N/mm
%

17
450
20
25

Metody badań według
5
PN-C-04238 1980
lub DIN 53505:1987

DIN 53504: 1994
DIN 53504:1994
DIN 53515:1990
DIN 53517:1987

2.4 Wymagania dla masy epoksydowej do osadzenia sworzni gwintowanych w otworach
Lp
1
1

Właściwości
2

Jednostki
3

Wytrzymałość na odrywanie

N/mm2

Wymagania
4
3

2
3

Wytrzymałość na rozciąganie
Przyczepność do betonu

N/mm2
N/mm2

3
8

2.5 Wymagania dla masy uszczelniającej epoksydowo-smołowej
Lp
1
1

234

Właściwości
2

Jednostki
3

Wytrzymałość na ściskanie

N/mm2

Wymagania
4
15
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2
3

N/mm2
N/mm2

Wytrzymałość na zginanie
Przyczepność do betonu

8
8

2.6 Wymagania dla betonowej zaprawy przejściowej
Lp
1
1

2

Właściwości
2

Jednostki
3

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach)

N/mm2

Wymagania
4
60

Wytrzymałość na rozciąganie

N/mm2

9

2.7 Wymagania dla bitumicznej masy zalewowej
Lp
1
1

2
3
4

Właściwości
2

Temperatura mięknienia według metody
PiK
Penetracja w temperaturze 25°C, igła
Spływność w temperaturze 60°C
Temperatura łamliwości według Fraassa

Jednostki
3
°C

Wymagania
4
80

PN-EN 1427:2001

0,1mm
mm

70
5
-15

PN-EN 1427:2001
PN-B-24005:1997
PN-89/C-04130

°C

Metody badań według
5

2.8 Stalowe łączniki do osadzania taśm dylatacyjnych.
Do mocowania taśm dylatacyjnych do konstrukcji należy stosować następujące łączniki:
- sworznie nagwintowane na całej długości według PN-ISO 724:1995, klasy własności
mechanicznych co najmniej 10.9 według PN-82/M-82054.03:1982 (długość zgodnie z
Dokumentacją Projektową)
- nakrętki sześciokątne według PN-M-82144:1986 klasy własności mechanicznych co
najmniej 10 według PN-82/M-82054.09,
- podkładki okrągłe według PN-M-82006:1978,
Wszystkie łączniki powinny być ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej.
3.

Sprzęt

Roboty wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnego z instrukcją Wykonawcy
firmy wykonującej dylatację.
4.

Transport

Taśmy dylatacyjne można przewozić luzem. Pozostałe materiały należy przewozić zgodnie z
zaleceniami ich producentów.
5.

Wykonanie robót

5.1 Ogólne warunki wykonywania robót.
Wymagania odnośnie wykonania i montażu urządzeń dylatacyjnych uzależnia się od instrukcji
wydanej przez Producenta urządzenia.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
5.2 Dokumentacja urządzenia dylatacyjnego
Dokumentacja urządzenia dylatacyjnego zostanie wykonana na podstawie dokumentacji
technicznej
obiektu, obejmującej:
• przekrój poprzeczny i plan obiektu,
TRANSMOST Sp. z o.o.,
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Projekt urządzenia dylatacyjnego powinien określać:
• kształt w planie przerwy dylatacyjnej,
• szerokość przerwy dylatacyjnej,
• rysunki warsztatowe konstrukcji dylatacji,
• rodzaj stosowanych taśm dylatacyjnych
• sposób wyprowadzenia wody poza obiekt
5.3 Wykonanie dylatacji szczelnej blokowej
Wykonanie urządzenia dylatacyjnego należy zlecić firmie zaproponowanej przez Wykonawcę
i przedstawionej do zatwierdzenia przez Kierownika Kontraktu.
5.4 Montaż dylatacji szczelnej blokowej
Roboty związane z montażem obejmują:
• przygotowanie koryta pod dylatację,
• wyrównanie podłoża pod taśmę dylatacyjną,
• ułożenie w przerwie dylatacyjnej dylatacji szczelnej blokowej,
• trasowanie i wiercenie otworów na sworznie oraz osadzenie sworzni,
• sprawdzenie dokładności pionowego ustawienia dylatacji szczelnej blokowej,
• ułożenie zaprawy przejściowej pomiędzy taśmą dylatacyjną oraz nawierzchnią asfaltową,
• montaż ostateczny,
Prawidłowość wykonania powyższych i robót dla dylatacji szczelnej blokowej, powinna być
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
6.

Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót powinna obejmować- sprawdzenie:
• aprobat technicznych zastosowanych urządzeń dylatacyjnych i atestów Producenta,
• zgodności wymiarów i typu dylatacji z zamówieniem.
• przygotowania strefy zakotwień szczeliny dylatacyjnej,
• prawidłowości ustawienia dylatacji.
• kompletności dylatacji po zakończonym montażu,
• szczelności dylatacji.
Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić protokół i potwierdzić go wpisem do
Dziennika Budowy.
Kontroli dokonuje Inżynier.
7.

Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1mb zmontowanych urządzeń dylatacyjnych o określonym przesuwie
(parametrach). Długość dylatacji mierzy się w świetle zewnętrznych powierzchni gzymsów
wzdłuż dylatacji, wg kształtu górnej krawędzi przekroju poprzecznego pomostu
8.

Odbiór robót

Odbiór urządzenia dylatacyjnego dokonywany jest na podstawie wyników pomiarów, badań i
oceny wizualnej. Odbiorowi podlegają poszczególne etapy prac. Inżynier potwierdza przyjęcie
prac wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór materiałów dokonywany jest na podstawie atestów
Producenta. Odbiór montażu urządzeń dylatacyjnych należy przeprowadzić na podstawie
warunków kontroli wg pkt. 6 niniejszej SST.
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9.

M-18.01.01

Podstawa płatności

Cena jednostkowa obejmuje dostarczenie wszystkich czynników produkcji, przygotowanie i
wykonanie konstrukcji urządzeń dylatacyjnych oraz ich dostarczenie, montaż i regulację
ustawienia wysokościowego. Ponadto cena zawiera przygotowanie wnęk dylatacyjnych,
wypełnienie szczelin bitumem oraz dostarczenie i montaż osłon bocznych szczeliny
dylatacyjnej.
10.

Przepisy związane

1. DIN 53504:1984

2. DIN 53505:1987
3. DIN 53515:1990

4. DIN 53517-1:1972

5. PN-80/C-04238
6. PN-78/M-82006
7. PN-82/M-82054.03
8. PN-82/M-82054.09

TRANSMOST Sp. z o.o.,

Prufung vor Kautschunk und Elestomeren. Bestimmung von
Reißfrstigkeit, Zugfestigkeit, Reißdehnung und Spannungswerten in
Zugversuch. Badania kauczuku i elastomerów. Oznaczenie
wytrzymałości na zarysowanie, wytrzymałość na rozciągnie,
wydłużenia względnego przy zerwaniu oraz właściwości sprężystych
przy rozcinaniu.
Prufung vor Kautschuk, Elastomeren und Kunststoffen. Harteprufung
nach Shore A und Shore D. Badania kauczuku, elastomerów i
tworzyw sztucznych. Oznaczenie twardości Shore’a A i Shore'a D
Prufung vor Kautschuk, Elastomeren und von Kunststoffen-Folien.
Weitereißversuch mit der Winlke probe nach Graves mit Einschnitt.
Badania kauczuku, elastomerów i folii z tworzyw sztucznych.
Oznaczenie wytrzymałości na rozdzieranie na próbkach Graves'a z
nacięciem.
Prufung vor Elastomeren. Bestimmung des Druck-Verformungsrestes
nach konstanter Verforrnung bri Raumtemperatur und zoheren
Temperaturen. Badania elastomerów. Oznaczenie trwałego
odkształcenia przy ściskaniu w temperaturze pokojowej i
podwyższonej.
Guma - Oznaczanie twardości według metody Shore'a
Podkładki okrągłe dokładne.
Śruby, wkrętki i nakrętki - Własności mechaniczne śrub i wkrętów.
Śruby, wkrętki i nakrętki - Własności mechaniczne nakrętek.
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M-19.00.00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

M-19.01.04

BALUSTRADY NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

M.19.01.04

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące balustrad
mostowych na obiektach inżynierskich budowanych w ramach budowy kładki dla pieszych
i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w m.
Chynów Poduchowny.
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 i montażu
szczeblinkowych balustrad z płaskowników na obiektach:
1) Kładka dla pieszych i rowerzystów
2) Pochylnia północna i południowa
3) Schody północne i południowe
Na kładce i pochylniach zastosowano balustrady:
- skrajne z trzema pochwytami o wysokości 120 cm
- z trzema pochwytami o wysokości 90 cm
- skrajna z jednym pochwytem o wysokości 120 cm.
Na schodach zastosowano balustrady:
- skrajne z jednym pochwytem o wysokości 110 cm
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
polskimi normami i ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
2.

Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 2.
Balustradę na obiekcie należy wykonać zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementów
Mostowych, Warszawa 2005.
2.2. Materiały do wykonania balustrady (profile ze stali S235JR)
Elementy balustrady kładki, pochylni i schodów:
- pochwyt (rura okrągła
gr. 1.32mm)
- słupki (kształtownik zamknięty prostokątny 60x60x5)
z blachą podstawy 14x140x140 mm
- szczeblinki (płaskownik 50x8)
TRANSMOST Sp. z o.o.,
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- przeciąg dolny i górny (płaskownik 60x10)
- dodatkowe pochwyty dla niepełnosprawnych (rura 44.5/5.0)
- pręty do zamocowania dodatkowych pochwytów ( 20)
2.3. Do spawania elementów poręczy należy użyć elektrod EB-146 wg PN-88/M-69433.
2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy stalowe balustrad powinny być przez producenta zabezpieczone
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe w taki sposób, aby zapewnić trwałość powłoki
przez okres co najmniej 20 lat.
3.

Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.2.

Rodzaj sprzętu

Sprzęt do wykonania i montażu balustrad:
spawarka,
sprzęt do prostowania poręczy,
wiertarka
sprzęt do malowania ręcznego lub natryskowego.
4.

Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport segmentów poręczy może się odbywać dowolnymi środkami transportu. Elementy
nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. W warsztacie należy wykonać odcinki
poręczy długości zgodnej z dokumentacją. W czasie transportu należy zwracać uwagę, aby nie
została uszkodzona powłoka antykorozyjna.
Podzestawy poręczy na czas transportu należy stężyć np. za pomocą prętów
10
przyspawanych spoinami punktowymi.
5.

5.

Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.
5.2. Montaż poręczy
Podzestawy poręczy należy wykonać w warsztacie ściśle według Dokumentacji Projektowej.
Kotwy do mocowania balustrad należy mocować do zbrojenia przed betonowaniem
konstrukcji. Na obiekcie, po sprawdzeniu prawidłowości ustawienia, należy słupki balustrad
przyspawać do zabetonowanych marek. W balustradach należy wykonać dylatacje zgodnie
z Dokumentacją Projektową.
5.3. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementów stalowych
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000 o grubości suchej powłoki min 60 m
zostanie wykonane w Wytwórni.
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Na placu budowy, przed przystąpieniem do spawania należy usunąć powłokę cynku z obszaru
spawania.
Przygotowanie powierzchni pod malowanie:
Powierzchnię stalową należy oczyścić do stopnia czystości Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1,
o ile Producent nie określa bardziej rygorystycznych wymagań.
Przygotowanie powierzchni musi spełniać wszystkie wymagania podane przez Producenta
zestawu malarskiego. Oczyszczona powierzchnia powinna być odebrana przez Inżyniera lub
odpowiednie służby kontrolne Wykonawcy.
Po oczyszczeniu powierzchnię dokładnie odkurzyć przez przedmuchanie strumieniem
czystego sprężonego powietrza lub odessanie zanieczyszczeń odkurzaczem przemysłowym.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, wolna od tłuszczu i kurzu oraz
innych zanieczyszczeń. Po zespawaniu płyty kotew i fragmenty słupków w miejscu spawów
uzupełnić ubytki ochrony antykorozyjnej przez ręczne nałożenie kilku warstw farby cynkowej
z dużą zawartością części stałych, aż do uzyskania o 20 m więcej niż grubość pierwotnej
powłoki (80 m). Należy również uzupełnić ubytki powłoki cynkowej powstałe w czasie
transportu i montażu, zgodnie z zaleceniami Inżyniera.
Po odebraniu powłoki cynkowej należy nanieść powłokę malarską
Minimalna łączna grubość powłoki malarskiej EP-PUR nie powinna być mniejsza niż 160
μm wg poniższej specyfikacji:
- Farba epoksydowa na powierzchnie ocynkowane np. EPOXYKOR M 501 - 160 μm
- Farba poliuretanowa, półmatowa np. PURMAL S-30 MIX - 60 μm
Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz
PN-EN ISO 12944:1 (lub PN-79/H-97070).
Świeża warstwa materiału malarskiego nie powinna być w czasie schnięcia narażona na
działanie kurzu i deszczu.
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”, pkt 6.
6.2. Kontrola jakości wykonania balustrad
Sprawdzeniu podlegają prostoliniowość i prawidłowość wykonania i zamocowania poręczy
oraz prawidłowość ochrony antykorozyjnej.
Materiały należy sprawdzać na podstawie atestów producenta, potwierdzających ich zgodność
z wymaganiami ST.
Dopuszczalne odchyłki montażu balustrad wynoszą:
- odchylenie słupka od pionu 1%
- odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni 1 cm
- odchyłka od prostoliniowości wykonanej balustrady (pochwytu dla niepełnosprawncy) 1%
Ocena jakości powłoki ochronnej polega na sprawdzeniu grubości powłoki za pomocą
grubościomierzy magnetycznych lub elektromagnetycznych o zakresie pomiarowym
0 500 m z dokładnością wskazań 10 % zgodnie z BN-89/1076-02.
7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru są:
TRANSMOST Sp. z o.o.,
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1 m (metr) poręczy szczeblinkowej z płaskowników lub profili zamkniętych

8.

Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty
należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik
ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do
ponownego odbioru.
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 z
późniejszymi zmianami, wydaną przez GDDP Warszawa.
9.

Podstawy płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m montażu balustrady obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
dostarczenie materiałów,
montaż stalowych elementów poręczy wraz z elementami dylatacyjnymi,
zabezpieczenie antykorozyjne stalowej poręczy,
naprawa ubytków i zabezpieczenie antykorozyjne styków
wykonanie badań wg pkt. 6,
uporządkowanie terenu.
10.

Przepisy związane

10.1. Normy
1. PN-88/H-84020
2. PN-88/M-69433
3. PN-81/H-84023
4. BN-89/1076-02

10.2.

Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania.
Gatunki.
Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskowęglowych
i stali o podwyższonej wytrzymałości.
Stal określonego zastosowania. Gatunki.
Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania
i badania.

Inne dokumenty

1. Katalog Powtarzalnych Elementów Mostowych z 2005 r.
2. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z późniejszymi
zmianami. GDDP, Warszawa, 1989.
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UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH
DLA PRZEPROWADZENIA PRZEWODÓW

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące ułożenia rur
osłonowych dla przeprowadzenia przewodów na obiektach inżynierskich projektowanych w
ramach budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w
ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
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:
- ułożeniem rur osłonowych 50 mm pod wspornikami płyty pomostu kładki dla
przeprowadzenia kabli oświetleniowych i mocowaniem ich przy pomocy obejm i
kotew,
- ułożeniem rur osłonowych 50 mm pod wspornikami płyty pomostu pochylni
północnej i południowej dla przeprowadzenia kabli oświetleniowych i mocowaniem
ich przy pomocy obejm i kotew
- ułożeniem rur osłonowych 75 mm w pionowym filarze podpory Nr 4 kładki dla
pieszych celem przeprowadzenia kabla zasilającego oświetlenie obiektu
- ułożeniem rur osłonowych 75 mm w górnych odcinkach pionowych filarów podpór
„A” i „C” pochylni celem przeprowadzenia kabla zasilającego oświetlenie obiektu
Zastosowano rury z polietylenu o wysokiej gęstości (PEH).
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
2.

Materiały

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 2.
2.2.

Rury osłonowe

Należy stosować rury z polietylenu o wysokiej gęstości (PEH), gładkościenne ze złączką
kielichową, wyposażone w linki dla wciągania przewodu.
Rury powinny być wytrzymałe na uderzenia i wstrząsy, np. przy transporcie, składowaniu itp.,
a także podczas układania. Powinny być odporne na powszechnie występujące czynniki
chemiczne atmosferyczne oraz odporne na działanie mieszanki betonowej. Powinny być
TRANSMOST Sp. z o.o.
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odporne na korozję, nie przewodzić prądu elektrycznego i nie poddawać się agresywności
chemicznej. Powinny mieć żywotność co najmniej50 lat.
Zastosowany w rurach polietylen nie może być agresywny dla środowiska (w razie np. pożaru
nie może wytwarzać żadnych trujących substancji lub gazów).
Dla zastosowanych rur Wykonawca przedstawi Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.
2.3.

Obejmy i kotwy

Do mocowania rur pod wspornikami do konstrukcji należy używać obejm ze stali nierdzewnej
o średnicach dostosowanych do średnic rur osłonowych. Obejmy należy mocować do
powierzchni betonowych za pomocą kotew stalowych. Elementy te należy zabezpieczyć
antykorozyjnie lub wykonać z materiałów odpornych na korozję. Minimalna grubość powłoki
przy cynkowaniu ogniowym wynosi 150 m
3.

Sprzęt

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 3.
Sprzęt używany do zamocowania rur osłonowych musi być na wniosek Wykonawcy
zaakceptowany przez Inżyniera. Przewidywane ręczne układanie rur.
Zaleca się, aby do wykonania prac opisanych w niniejszej ST używać m. in.:
- nożyc do cięcia lub piły do cięcia metalu
- wiertarki ręcznej lub stacjonarnej do wiercenia w betonie o średnicy wiercenia do
22 mm,
- lekki żuraw samochodowy,
- 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”,
pkt 4.
4.2.

Transport materiałów

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Załadunek, transport,
rozładunek i składowanie rur osłonowych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry
stan techniczny. Rury należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej środka
transportowego i zabezpieczyć przed przesuwaniem lub spadaniem.
Rury nie mogą stykać się z ostrymi przedmiotami. Podczas prac przeładunkowych rur nie
należy rzucać. Szczególną ostrożność zachować w temperaturze 00C i niższej.
Rury należy przechowywać w temperaturze -150 do +400C w miejscach zabezpieczonych
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi.
Rury należy składać w położeniu poziomym.
Pierwsza warstwa rur powinna leżeć na równym podkładzie i stykać się z nim na całej
długości. Wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 1,5 m.
5.

Wykonanie robót

5.1.

Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.
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Układanie rur osłonowych wewnątrz filara kładki i filarów pochylni

Rury należy montować zgodnie z lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej przed
betonowaniem filara. Rury należy ułożyć w konstrukcji podpory w położeniu zgodnym z
Dokumentacją Projektową. Po ułożeniu rur należy je zabezpieczyć przed możliwością zmiany
położenia w czasie betonowania. Miejsca połączenia kolejnych odcinków rur należy
zabezpieczyć przed dostaniem się do wnętrza masy betonowej w sposób podany przez
producenta.
5.3.

Podwieszanie rur osłonowych do wsporników płyty kładki i pochylni

Rury PEH należy podwiesić za pomocą kotew i obejm do wsporników po uzyskaniu przez
beton wytrzymałości gwarantowanej.
Rury należy montować zgodnie z lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej.
Latarnie należy montować zgodnie z Projektem Branżowym.
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”,
pkt 6.
6.2.

Kontrola robót

Sprawdzeniu podlegają:
- rury PEH na podstawie atestu Producenta i Aprobaty Technicznej,
- zgodność ułożenia rur z Dokumentacją Projektową,
- szczelność połączeń rur
- drożność rur
7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru są:
- 1 m (metr) rury osłonowej układanej w filarze
- 1 m (metr) rury osłonowej układanej pod wspornikami
8.

Odbiór robót

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty
należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik
ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do
ponownego odbioru.
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Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 z
późniejszymi zmianami, wydaną przez GDDP Warszawa.
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”, pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ułożenia rury osłonowej w zabudowie chodnikowej obejmuje:
- zakup i transport na budowę wszystkich czynników produkcji,
- zabetonowanie rur w płycie zgodnie z trasą wg Dokumentacji Projektowej, uszczelnienie
styków, zabezpieczenie przed zniekształceniem trasy osłony podczas betonowania,
- wykonanie otworów w płucie kładki i pochylni
- mocowanie kotew, obejm i rur PEH
- wykonanie niezbędnych badań,
- uporządkowanie miejsca robót,
- ubytki i odpady.
10.

Przepisy związane

10.1. Normy
1. PN-74/C-89200
2. PN-80/C-89205
3.
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Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i
mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i
wojewódzkich z późniejszymi zmianami. GDDP, Warszawa, 1989.
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UMOCNIENIE SKARP I STOŻKÓW NASYPÓW W
REJONIE POCHYLNI I ROWU ODWADNIAJĄCEGO

Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia półek i
stożków nasypowych przy wejściach na pochylnie w ramach budowy kładki dla pieszych i
rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w m.
Chynów Poduchowny.
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
dostarczeniem na budowę i ułożeniem elementów umocnienia skarp i stożków przy nasypach
prowadzących chodniki na pochylnie północną i południową oraz umocnieniem skarp kostką
betonową przy ściekach trapezowych odprowadzających wodę opadową z rur spustowych do
rowów odwadniających.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.
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
Inżyniera.
Wykonanie murków podtrzymujących wg ST M.13.01.00.
2.

Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.
2.1. Materiały do wykonania umocnień
Materiałem do wykonania umocnienia jest betonowa kostka brukowa grubości 6 8 cm
2.2. Brukowa kostka betonowa
Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki jednowarstwowej o grubości 8 cm
kolorowej – wyboru koloru dokona Inżynier.
Należy zastosować wymagania normy PN-EN 1338:2005,AC:2007 Betonowe kostki brukowe
– Wymagania i metody badań , tak jak w D.08.02.00 Roboty nawierzchniowe pkt.2.2
W razie wystąpienia wątpliwości Inżynier może zmienić sposób pobierania próbek lub
poszerzyć zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badań .
2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin
Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową:
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1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku
naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06712,
1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z
piasku wg PN-B-06711.
3.

Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.
3.
Sprzęt używany do wykonania podsypki i układania umocnienia musi być zaakceptowany
przez Inżyniera.
4.

Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 4.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania umocnienia
powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.
5.

Wykonanie Robót

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5.
5.1. Umocnienie półek i stożków w obrębie przyczółków oraz skarp rowów przy ściekach
Umocnieniem obrukowania u podnóżu stożków i skarp będą wcześniej ułożone płyty
ażurowe, a umocnieniem przy rowach będzie betonowy wylot ścieku trapezowego.
Obrukowanie należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową przez uformowanie
powierzchni skarp i stożków z odpowiednim spadkiem (z ewentualnym dowozem gruntu
spełniającym wymagania ST M.11.01.04) i wykonanie umocnienia z prefabrykatów na
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 10 cm, materiały wg pkt 2. Podsypkę należy
zwilżyć wodą, wyprofilować i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is 1,0. Następnie należy
ułożyć elementy prefabrykowane z zachowaniem projektowanych podłużnych i poprzecznych
pochyleń. Powierzchnia umocnienia powinna być równa i bez pofałdowań. W wykonanym
umocnieniu nie mogą występować elementy popękane.
Spoiny między prefabrykatami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:2 wg pkt
2.3. Przed wypełnieniem spoin prefabrykaty należy zwilżyć wodą. Szerokość spoin powinna
wynosić 2 3 mm. Zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i
tworzyć monolit z prefabrykatami. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni
ubijanej w kierunku środka. Do zagęszczania umocnienia z kostek nie wolno używać walca.
W kilka godzin po zalaniu spoin należy pokryć wykonane umocnienie warstwą piasku, polać
wodą i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni.
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 wykonać badania materiałów
przeznaczonych do wbudowania i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Badania materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w
normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.
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6.2. Kontrola jakości wykonania umocnienia
Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 1,0 określony zgodnie z BN-77/8931-12.
Grubość podsypki należy wykonać z tolerancją 1 cm
Dokładność wykończenia powierzchni umocnienia kontroluje się łatą 3 metrową. Największe
zagłębienie pod taką łatą nie może przekraczać 1 cm.
Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie może przekraczać 0,5 %.
Szerokość spoin pomiędzy elementami nie może przekraczać 3 mm. Spoiny powinny być
zalane zaprawą cementową co najmniej na 3/4 grubości elementów. Sprawdzenie wypełnienia
spoin wykonuje się przez usunięcie materiału wypełniającego na długości ok. 10cm i zbadanie
głębokości wypełnienia spoiny. W tych samych miejscach należy zbadać szerokość spoiny.
7.

Obmiar Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia.
8.

Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeżeli wszystkie
badania i pomiary z uwzględnieniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST dały pozytywne
wyniki.
9.

Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa ułożenia elementów betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie niezbędnych składników produkcji,
- uformowanie powierzchni stożka pod umocnienie z prefabrykatów, z ewentualnym
dowozem gruntu,
- przygotowanie mieszanki betonowej klasy B-20,
- rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
- wykonanie umocnienia z prefabrykatów z zagęszczeniem,
- wykonanie i pielęgnacja spoin,
- uporządkowanie miejsca pracy,
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów,
Cena uwzględnia odpady i materiały pomocnicze.
10.

Przepisy związane

10.1. Normy
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego
użytku.
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykły.
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PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
BN-68/8933-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
PN-EN 1338:2005,AC:2007 Betonowe kostki brukowe-Wymagania i metody badań.
10.2. Inne dokumenty
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych
Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002 r.
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ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
POWIERZCHNI BETONOWYCH

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych obiektów projektowanych w
ramach budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w
ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
1.2.

Zakres stosowania ST

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

Roboty, których dotyczy ST, mają zastosowanie przy zabezpieczeniu antykorozyjnym
odsłoniętych powierzchni betonowych na obiektach:
1) Kładka dla pieszych i rowerzystów
2) Pochylnia północna i południowa
3) Schody północne i południowe
Zabezpieczenie odkrytych powierzchni betonowych należy wykonać materiałami:
1) podpory (filary) powłoką o podwyższonej zdolności do pokrywania zarysowań.
2) wszystkie pozostałe odkryte powierzchnie betonowe (płyty pomostu, belki policzkowe
schodów, podpory pochylni) - powłoką bez zdolności pokrywania zarysowań
Prefabrykowane stopnie schodów podlegają zabezpieczeniu poprzez hydrofobizację.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST
D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1.
1.4.1. Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub
sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik
malarskich.
1.4.2. Impregnacja – powleczenie powierzchni otwartych porów w przypowierzchniowej
warstwie materiału impregnatem o działaniu hydrofobizującym lub wypełniającym pory. Jako
impregnaty hydrofobizujące stosuje się najczęściej roztwory żywic silikonowych. Do
impregnacji uszczelniającej stosowane są roztwory i emulsje wodne żywic syntetycznych,
najczęściej epoksydowych lub poliestrowych
1.4.3. Hydrofobizacja – proces, który powoduje, że powierzchnia betonu staje się nie
zwilżalna dla wody – woda w postaci ciekłej pozostaje na powierzchni betonu lub spływa nie
mogąc w nią wniknąć. Jednocześnie hydrofobizacja nie zakłóca wymiany gazowej przez
powierzchnie betonu i umożliwia przenikanie przez beton pary wodnej. W wyniku tego
procesu następuje redukcja nasiąkliwości powierzchniowej betonu, ograniczenie przenikania
substancji szkodliwych a także zwiększa się odporność konstrukcji na działanie mrozu. Pod
osłoną powłoki hydrofobowej beton w konstrukcji dojrzewa, a jego warstwa powierzchniowa
ulega karbonatyzacji i w wyniku tego procesu samouszczelnieniu.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inżyniera.
2.

Materiały

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”,
pkt 2.
2.2.

Ogólne wymagania dla materiałów

Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadać
Aprobatę Techniczną wydana przez IBDiM. Przed przystąpieniem do wbudowywania
materiałów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla każdej dostawy deklaracji
zgodności lub certyfikatu zgodności z Aprobatą Techniczną.
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do
stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.
2.3.

Zabezpieczenie podpór.

Do zabezpieczenia podpór kładki i pochylni należy stosować powłoki z minimalną zdolnością
pokrywania zarysowań o grubości zgodnej z zaleceniem Producenta
Wymagania dla powłoki:
pokrywać rysy o rozwartości do 0,15 mm wg Procedury ITB nr 211,
grubości powłoki powyżej 0,3 mm, wykonanymi dyspersjami polimerowymi lub
grubości ≥1,0 mm, wykonanymi mieszankami cementowymi modyfikowanymi
polimerami
mieć wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg Procedury IBDiM PB-TM-X3
- wartość średnią ≥ 1,0 MPa,
- wartość minimalną 0,6 MPa,
mieć przyczepność do betonu po badaniu mrozoodporności (F150) wg Procedury
IBDiM PB-TM-X3: - wartość średnią ≥ 0,8 MPa.
2.4.

Zabezpieczenie gzymsów monolitycznych pochylni

Do zabezpieczenia monolitycznych gzymsów pochylni należy stosować powłoki
z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań o grubości zgodnej z zaleceniem
Producenta, wykonane poliuretanami, dwukomponentowymi polimetakrylanami metylu (2-K
PMMA) lub modyfikacjami żywic epoksydowych.
Wymagania dla powłoki:
grubość powłoki powyżej 1,0mm
pokrywać rysy o rozwartości od 0,15mm do 0,30 mm wg Procedury ITB nr 211
(wydłużenie względne powłoki przy rozciąganiu w temp. -20°C - min.25%),
względny opór dyfuzji dla CO2 50m równoważnej warstwy powietrza,
wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg PN-EN 1542:2000:
wartość średnia 1,3 MPa
wartość minimalna 0,8 MPa
mieć przyczepność do betonu po badaniu mrozoodporności (F150) wg Procedury
IBDiM PB-TM-X3 - wartość średnią ≥ 1,0 MPa
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Zabezpieczenie spodnich i bocznych powierzchni ustrojów nośnych

Do zabezpieczenia płyty pomostu kładki i pochylni należy stosować powłoki bez zdolności
pokrywania zarysowań o grubości zalecanej przez Producenta systemu, wykonane
dyspersjami polimerowym, kopolimerami, poliuretanami, żywicami akrylowymi lub wodnymi
emulsjami żywic epoksydowych.
Wymagania dla powłoki:
nie powinna pokrywać rys
grubość powłoki do 0,3mm
względny opór dyfuzji dla CO2 50m równoważnej warstwy powietrza,
względny opór dyfuzji dla pary wodnej wg PN-92/B-01815 4 m równoważnej warstwy
powietrza,
wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg PN-EN 1542:2000:
wartość średnia 0,8 MPa
wartość minimalna 0,5 MPa
przyczepność do betonu po badaniu mrozoodporności (F150) wg Procedury IBDiM PBTM-X3 powinna wynosić: - wartość średnia ≥ 0,6 MPa.
2.6.

Zabezpieczenie stopni

Stopnie (oprócz górnej powierzchni podnóżka) należy zabezpieczyć poprzez hydrofobizację
powłoką na którą wydana została aprobata IBDiM.
Jako materiały hydrofobowe można stosować:
roztwory żywicy silikonowej w rozpuszczalniku organicznym bez dodatków lub z
dodatkiem np. środka grzybobójczego,
roztwory żywic metylosilikonowych w rozpuszczalniku organicznym,
emulsje wodne olejów silikonowych.
Preparaty hydrofobowe powinny:
charakteryzować się niską lepkością i niewielkim napięciem powierzchniowym, dzięki
czemu mogą głęboko przenikać w pory betonu,
nie tworzyć na zabezpieczanej powierzchni betonu powłoki,
nie zmieniać wyglądu betonu,
nie pokrywać zarysowań,
tworzyć skuteczne zabezpieczenie betonu w warunkach działania wilgoci i środowisk
gazowych o średnim stopniu agresywności.
3.

Sprzęt

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 3.
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót podlega akceptacji Inżyniera.
Poza tym Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny sprzęt do wykonywania robót,
zgodnie z przyjętą technologią i Kartami Technicznymi materiałów oraz konieczny,
podstawowy sprzęt laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, a podczas
robót posiadać do dyspozycji:
wilgotnościomierz,
termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego.
Wykonawca wykonujący zabezpieczenie powinien dysponować następującym sprzętem:
- sprężarka o wydajności 10 m3/h
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aparat natryskowy z wymiennymi dyszami
szczotki stalowe ręczne i obrotowe
szlifierki lub wiertarki do napędu szczotek obrotowych
młotki
pędzle
naczynia i wiadra blaszane emaliowane

4.

Transport

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 4.
Materiały do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny być przewożone w szczelnych
pojemnikach, zgodnie z zaleceniami producenta. Transport i składowanie materiałów na bazie
żywic epoksydowych powinny być zgodne z ogólnymi przepisami dotyczącymi transportu
materiałów toksycznych i łatwopalnych.
5.

Wykonanie robót

5.1.

Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 5.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z zarządzeniem Nr 11 Generalnego dyrektora Dróg
Publicznych i Autostrad z dnia 19 września 2003 r.
Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być
wykonywane przez pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia
szkolenia w zakresie tych prac przez instytuty branżowe lub zakłady naukowe w wyższych
uczelniach.
5.1.1. Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy
Wymagania w stosunku do osób kierujących robotami:
uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w zakresie budownictwa mostowego,
znajomość zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych
oraz technologii stosowania materiałów, udokumentowane ukończeniem szkolenia
w zakresie napraw oraz doświadczenie w wykonywaniu prac tego typu,
Wymagania w stosunku do brygadzistów:
znajomość technologii i umiejętność stosowania materiałów do napraw i ochrony
powierzchniowej betonu, ukończenia szkolenia w zakresie napraw oraz doświadczenie
w wykonywaniu prac tego typu.
Wymagania w stosunku do robotników:
znajomość zasad i umiejętność stosowania materiałów do napraw i ochrony betonu,
przeszkolenie na stanowisku pracy.
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w stosunku do personelu Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty przetargowej. Żądanie dostarczenia wymienionych
dokumentów przez Wykonawcę powinno być zawarte w warunkach kontraktu.
5.2.

Pole referencyjne

Przed przystąpieniem do prac zabezpieczających na obiekcie Wykonawca, w obecności
przedstawiciela Inżynier przygotowuje pole referencyjne ochrony powierzchniowej.
Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:
określenie wszystkich parametrów ochrony powierzchniowej betonu,
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ocenę przydatności proponowanych materiałów, technologii,
ocenę efektów wykonania robót.
W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca przeprowadza kontrolę wykonania
robót, a Inżynier badania odbiorcze ochrony powierzchniowej betonu.
Wielkość i umiejscowienie pól referencyjnych uzależnione są od zakresu robót i określane są
przez Inżyniera.
Wszystkie uzgodnienia, wynikające z wykonania pola referencyjnego, powinny zostać
zapisane w protokole wykonania i ochrony powierzchniowej betonu, a wyniki badań
załączone do dokumentacji budowy.
5.3. Przygotowanie podłoża
Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe przez usunięcie
niezwiązanych części betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję
betonu, a także na trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłożem betonowym. Z
całej izolowanej powierzchni należy usunąć mleczko cementowe. Niezwiązane części betonu
można odbić młotkami, a całe powierzchnie oczyścić metodą strumieniowo-ścierną (np.
piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie). Następnie oczyszczona powierzchnię należy
odpylić odkurzaczem przemysłowym lub przez zdmuchnięcie pyłu sprężonym powietrzem.
Miejsca zatłuszczone należy zmyć rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami.
Zasadnicze roboty przygotowawcze polegające na usunięciu wszystkich części luźnych należy
dostosować do przewidywanych materiałów naprawczych, zgodnie z Wytycznymi
Stosowania.
Wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidłowo przygotowanego
podłoża betonowego pod nawierzchnię na zabudowach chodnikowych powinna wynosić
średnio nie mniej niż 2,0 MPa
Wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidłowo przygotowanego
podłoża betonowego dla pozostałych powierzchni betonowych powinna wynosić:
wartość średnia
1,5 MPa,
wartość minimalna
1,0 MPa.
Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde
25 m2 powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń 5 dla
jednego obiektu.
Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać
wymagania zgodnie z "Wytycznymi stosowania" dla materiału powłoki, ale nie może być
większa niż:
4 % dla materiałów stosowanych na suche podłoże,
matowo-wilgotne podłoże dla materiałów stosowanych na mokre podłoże.
Temperatura podłoża betonowego i powietrza nie może być niższa niż +8o C (temperatura
podłoża musi być wyższa o 3o K od punktu rosy) i nie wyższa niż +25o C, chyba że producent
podaje inne wymagania.
Szorstkość przygotowanej powierzchni betonu określona metodą wypełnienia piaskiem nie
powinna przekraczać 1,0 mm. Przebieg pomiaru szorstkości:
Na poziomą powierzchnię betonu należy wsypać 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 pomierzyć średnicę
koła w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, a z otrzymanych wyników obliczy wartość
średnią.
Określenie szorstkości:
Parametrem charakteryzującym szorstkość powierzchni betonu jest wartość „S”, która jest
uśrednioną głębokością nierówności na jego powierzchni.
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Szorstkość należy określić ze wzoru:
s = 40 V/ d2 (mm),
gdzie: V – objętość piasku w (cm3)
d – średnica koła w (cm).
Wartość „s” należy podawać z dokładnością do 0,1 mm.
Podłoże powinno być czyste – powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji, pyłów,
plam, olejów, smarów i innych zanieczyszczeń; ocenę czystości podłoża wykonuje się
wizualnie
Podłoże powinno być gładkie i równe – lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni
betonu nie powinny przekraczać 1 mm. Szczeliny pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą
o długości 4 m ułożona na betonie nie powinny przekracza 3 mm, pomiar równości
podłoża wykonuje się mierząc cechowanym klinem prześwity pod aluminiową łatą o
długości 4 m ułożoną na badanej powierzchni. W przypadku wystąpienia drobnych
nierówności (o głębokości do 5 mm) podłoże betonowe należy wyrównać zaprawą typu
PCC lub PC kompatybilną do stosowanych materiałów. Rysy występujące w podłożu
powinny być zainiektowane. Nierówności podłoża przekraczające 5 mm należy naprawić.
Wystające fragmenty należy odkuć lub zeszlifować, a zagłębienia wypełnić zaprawami
typu PC lub PCC.
5.4. Nakładanie powłok
Roboty powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robót
należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez
producenta materiału. Zalecenia te zawarte są w Kartach Technicznych materiałów i
opracowane przez jego producenta. Każdy z materiałów przeznaczony do zabezpieczenia
antykorozyjnego ma swoją specyfikę stosowania i dla każdego materiału można określić nieco
inne wymagania dotyczące warunków pogodowych, warunków przygotowania i wilgotności
podłoża oraz warunków wykonywania kolejnych warstw. Ścisłe przestrzeganie zaleceń
technologicznych producenta materiału ma decydujący wpływ na trwałość wykonywanych
powłok. Jeżeli producent nie podaje inaczej, przy nakładaniu powłok powinny być spełnione
następujące warunki:
Powłoki można nakładać co najmniej po 14 dniach dojrzewania betonu.
Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych należy stosować
mieszalnik wolnoobrotowy. Wykonanie powłok realizuje się technikami malarskimi.
Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury i
innych wad.
Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu
należy chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem,
a także deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej 5oC i przegrzaniem powyżej
25oC (chyba, że “Wytyczne stosowania” materiału mówią inaczej).
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych
i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia robót należy do Wykonawcy.
5.5. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska
Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych,
oryginalnych pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie
niższych niż +5oC i wyższych niż +25oC.
Transport i składowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych powinny odpowiadać
ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych.
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może
powodować skażenia środowiska.
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Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po umyciu przyrządów roboczych nie
wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany
jest usunąć z terenu i poddać utylizacji. Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren
przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w przypadku materiałów nanoszonych
metodą natryskową.
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”, pkt 6.
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół wykonania ochrony
powierzchniowej, w którym podaje wszystkie niezbędne informacje o warunkach
atmosferycznych, stanie używanych materiałów, parametrach technologicznych wbudowania
materiałów, ilości zastosowanych materiałów oraz wyniki badań wykonanych powłok.
6.2. Kontrola jakości materiałów
Badania przydatności materiałów polegają na:
- sprawdzeniu parametrów technicznych materiałów podstawowych z wymaganiami wg
Kart Technicznych i pkt.2
- sprawdzeniu numeru opakowania, daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu
opakowań i warunków składowania materiałów
- wykonaniu badań kontrolnych zgodnie z wymaganiami Polskich Norm lub Aprobat
Technicznych
Wykonawca po otwarciu pojemnika z materiałem powinien dodatkowo ocenić jego wygląd.
Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania, odpowiada Wykonawca.
6.3. Kontrola przygotowania podłoża
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża,
które powinny odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 5.2.
6.4. Kontrola wykonanych robót
Podczas przygotowywania materiałów do użycia należy sprawdzać zachowanie proporcji
mieszania składników, zachowania czasu mieszania składników. Należy też kontrolować
zachowanie czasu nakładania materiałów i odstępy czasowe pomiędzy układaniem kolejnych
warstw.
Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji
wyniki badań (miejsca wykonania oznaczenia i ich liczbę wskazuje Inżynier):
Przyczepności powłok do podłoża betonowego:
- Metodą jakościową polegającą na ostukiwaniu stalowym młotkiem o masie 250 g
w wybranych przez Inżynierach miejscach. W przypadku złej przyczepności powłoki do
podłoża przy ostukiwaniu występuje specyficzny głuchy dźwięk.
- Metodą ilościową polegającą na określeniu siły potrzebnej do oderwania naciętego
wycinka powłoki od podłoża za pomocą przyklejonego stempla metalowego o średnicy
2
50 mm zgodnie z normą PN-EN 1542:2000. Należy wykonać 1 oznaczenie na 25 m ,
przy min. 5 oznaczeniach dla obiektu. Wartości powinny spełniać wymagania dla powłoki
podane w pkt.2.
Grubości wykonanej powłoki. Sprawdzenie grubości powłok należy wykonywać
metodami niszczącymi lub nieniszczącymi wg norm przedmiotowych z dokładnością do
0,1 mm wykonując 1 pomiar na 25 m2 powłoki, lecz nie mniej niż 5 pomiarów na jednym
obiekcie. Grubość powłok można mierzyć np. na próbkach pobranych przy badaniach ich
przyczepności do podłoża betonowego. Uzyskane wyniki należy porównać do grubości
TRANSMOST Sp. z o.o.,
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minimalnej i maksymalnej określonej w Aprobacie Technicznej. Jeżeli jeden z pomiarów
jest mniejszy niż grubość minimalna lub większy niż grubość maksymalna, to należy
wykonać pomiar dodatkowy w odległości ok. 1 m. Jeżeli ten drugi pomiar będzie mieścił
się w określonych granicach to należy uznać, że ogólna grubość powłoki spełnia
wymagania. Grubość powłoki powinna być zgodna z grubością projektowaną
z dopuszczalnym odchyleniem 20%.
Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy użyciu tych samych materiałów,
które były stosowane do wykonania zabezpieczenia powierzchniowego, zachowując
wymagania technologiczne odnośnie ich stosowania.
Na żądanie Inżyniera kontrola może objąć również badania innych właściwości materiałów
i powłok wg wymagań aprobat technicznych.
Badania wytrzymałości na odrywanie oraz grubości powłoki nie wykonuje się dla
powierzchni zabezpieczanych poprzez hydrofobizację.
Kontroli należy poddać ilość zużytego materiału oraz przeprowadzić próbę nasiąkliwości
powłoki poprzez polewanie strumieniem wody. Woda w postaci ciekłej powinna pozostać na
powierzchni betonu lub spłynąć nie mogąc w nią wniknąć
7.

Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
2

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr kwadratowy) powierzchni podlegającej zabezpieczeniu.
8.

Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty
należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik
ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do
ponownego odbioru.
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 z
późniejszymi zmianami, wydaną przez GDDP Warszawa.
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”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
258

TRANSMOST Sp. z o.o.,

Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa

M-20.01.08

zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do
wykonania robót,
przygotowanie podłoża do nakładania powłoki,
nałożenie powłoki,
pielęgnację powłoki,
wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych,
niezbędnych do wykonania robót,
zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska,
wykonanie badań,
uporządkowanie miejsca robót.
10.

Przepisy związanie

10.1. Normy
1. PN-92/B-01814

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok
ochronnych.
2. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie.
10.2. Inne dokumenty
1) „Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu
w konstrukcjach mostowych”, IBDiM, Żmigród, 1998.
2) „Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich, IBDiM,
Żmigród, 2002 (załącznik do Zarządzenia Nr 11 GDDKiA z dnia 19 września 2003r).
3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie
i ich usytuowanie.
4) “Instrukcje stosowania materiałów”.
5) Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych
na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z późniejszymi zmianami. GDDP,
Warszawa, 1989.
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ŚCIEKI NA SKARPIE

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru ścieków skarpowych trapezowych przy obiektach projektowanych w
ramach budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w
ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
1.2.

Zakres stosowania ST

Szczegółowa 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 Szczegółowej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu
ścieków usytuowanych zgodnie z Dokumentacją Projektową przy obiektach:
1) Kładka dla pieszych – przy podporach pośrednich na odcinku od wylotu rur spustowych do
rowów odwadniających zlokalizowanych wzdłuż DK50

Ścieki należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową – Katalogiem Powtarzalnych
Elementów Mostowych, 2005.
Roboty obejmują wykonanie prefabrykowanych ścieków skarpowych, umocnienia wlotu
ścieku z betonu B25 i umocnienia wylotu ścieku (umocnienia rowu) z betonu B25.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.
2.

Materiały

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 2.
2.2.

Ściek skarpowy

2.2.1. Ściek z elementów prefabrykowanych
Do wykonanie ścieku skarpowego należy stosować materiały:
a) Betonowy prefabrykat ścieku skarpowego
Prefabrykaty należy wykonać z betonu hydrotechnicznego wg karty katalogowej 01.25
„Katalogu Powtarzalnych elementów Drogowych” w ilości 2,40 szt. o masie 48 kg każda, na
1 m ścieku (dla ścieku z elementów trapezowych).
Tolerancje wykonania prefabrykatu:
grubość:
3 mm,
TRANSMOST Sp. z o.o.
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szerokość:
3 mm,
długość:
10 mm.
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm.
Nasiąkliwość betonu, badana zgodnie z PN-B-06250, powinna być nie większa niż 4%
Wodoszczelność betonu, badana zgodnie z PN-B-06250, powinna być co najmniej W6
Mrozoodporność betonu , badana zgodnie z PN-B-06250, powinna wynosić co najmniej F = 100
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni
elementów nie powinna przekraczać 3 mm.
Każda partia elementów prefabrykowanych powinna mieć atest Wytwórcy, potwierdzający
jakość produktu.
b) Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - jako podłoże pod prefabrykat.
Na podsypkę należy stosować piasek średnio lub gruboziarnisty z cementem portlandzkim.
Cement na podsypkę powinien być klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002
Piasek powinien spełniać wymagania PN-96/B-11113.
2.2.2. Umocnienie wlotu betonem „na mokro”
Do umocnienia wlotu należy stosować materiały:
a) Beton B25 o właściwościach wg ST M-13.01.05. pkt.2.
2.2.3. Umocnienie wylotu ścieku
2.2.3.1. Z betonu B25
Do umocnienia wylotu należy stosować materiały:
a) Beton klasy B 25
Składniki betonu i mieszanka betonowa powinny spełniać wymagania podane w ST
M.13.01.05. pkt.2.
b) Mieszanka kruszywa naturalnego lub żwiru– jako podłoże pod wylot
Należy stosować pospółkę lub żwir spełniające wymagania PN-B-11111.
2.2.3.2. Materiały do wypełnienia szczelin
Mieszanka cementowo-piaskowa w stosunku 1:2 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z
piasku naturalnego gat. 1 spełniającego wymagania PN-B-06712, wody odmiany 1 wg PN-EN
1008
3.

Sprzęt

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu, zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowopiaskowej
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych
4.

Transport

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”,
pkt 4.
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Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg
BN-88/6731-08.
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.
Składniki betonu i mieszankę betonową należy przewozić wg zasad podanych w ST
M.13.01.05. pkt.4.
5.

Wykonanie robót

5.1.

Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.
5.2.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć oś ścieku zgodnie
z Dokumentacją Projektową.
5.3.

Wykonanie ścieku skarpowego

Ścieki z prefabrykatów należy wykonać zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów
Mostowych”, 2005. Roboty betonowe należy wykonywać zgodnie z ST M-13.01.05.
Roboty obejmują:
a) Wykopanie koryta pod ściek oraz pod umocnienie wlotu i wylotu.
b) Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża.
Podłoże pod ściek (również elementy wlotu i wylotu) powinno być zagęszczone do wskaźnika
Is
1,0. Na przygotowanym podłożu, pod prefabrykatami należy ułożyć podsypkę
cementowo-piaskową o stosunku 1:4 o grubości 7 cm, wyprofilować i zgęścić.
c) Ułożenie prefabrykatów
Elementy prefabrykowane ścieku skarpowego należy układać z zachowaniem spadku
podłużnego zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Spoiny między elementami prefabrykowanymi należy oczyścić i zmoczyć wodą przed
wypełnieniem mieszanką cementowo-piaskową wg pkt.2.2.3.2 na pełną głębokość. Szerokość
spoin nie powinna przekraczać 1 cm. Szczeliny należy wypełnić zaprawą.
e) Konstrukcja wlotu i wylotu z betonu B 25
Wlot i wylot ścieku należy ukształtować zgodnie z Dokumentacją Projektową i „Katalogiem
Powtarzalnych Elementów Mostowych”.
Beton wlotu i wylotu należy układać na podsypce żwirowej lub z pospółki grubości 10 cm.
Podsypkę należy zagęścić.
Szczelinę między wlotem ścieku i konstrukcją filarów należy uszczelnić kitem
poliuretanowym.
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”, pkt 6.
6.2.

Kontrola jakości materiałów

Elementy prefabrykowane ścieku należy kontrolować na podstawie Atestów producenta,
potwierdzających spełnienie przez prefabrykaty wymagań podanych w pkt.2.
Składniki betonu i zaprawy , mieszankę betonową i beton należy sprawdzać wg ST
M.13.01.05. pkt.6.
TRANSMOST Sp. z o.o.
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Kontrola jakości wykonania robót

W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku należy sprawdzać:
- koryto pod ściek, wlot i wylot
- podsypkę pod ściek i wylot
- wykonanie ścieku z prefabrykatów
- wykonanie wlotu i wylotu z betonu B 25
6.3.1. Koryto pod ściek, wlot i wylot
Należy sprawdzać, czy wymiary koryta są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz
zagęszczenie dna koryta.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi 2 cm, dla głębokości 1 cm.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt. 5.3.
6.3.2. Podsypka
-

grubość podsypki nie może różnić się od projektowanej o więcej niż

1 cm

6.3.3. Wlot i wylot z betonu B25
Roboty betonowe należy kontrolować zgodnie z ST M.13.01.05. pkt. 6.
7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru są:
- 1 m (metr) długości ścieku z elementów prefabrykowanych na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiarów w terenie
- 1 szt. (sztuka) wlotu z betonu B25
- 1 szt. (sztuka) wylotu z betonu B 25
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 objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty
należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik
ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do
ponownego odbioru.
Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 z
późniejszymi zmianami, wydaną przez GDDP Warszawa.
9.

Podstawa płatności

9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne”, pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m ścieku z prefabrykatów uwzględnia:
prace pomiarowe i przygotowawcze
dostarczenie materiałów
wykonanie koryta z zagęszczeniem dna
ułożenie podsypki i jej zagęszczenie
ułożenie prefabrykatów
wypełnienie spoin
wykonanie badań
uporządkowanie terenu
Cena jednostkowa wykonania 1 szt. wlotu ścieku obejmuje:
- prace przygotowawcze
- dostarczenie materiałów
- wykonanie koryta z zagęszczeniem dna
- ułożenie podsypki i jej zagęszczenie
- ułożenie betonu B25
- wykonanie badań
- uporządkowanie terenu
Cena jednostkowa wykonania 1 szt. wylotu ścieku z betonu B 25 obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze
dostarczenie materiałów
wykonanie koryta z zagęszczeniem dna
ułożenie podsypki i jej zagęszczenie
ułożenie betonu B 25
wykonanie badań
uporządkowanie terenu
10.

Przepisy związane

10.1. Normy
1. PN-88/B-06250
2. PN-EN 197-1:2002
3. PN-B-11111:1996
4. PN-90/B-14501
5. PN-79/B-06711
4. PN-B-06712
5. PN-96/B-11113
6. PN-B-32250
7. BN-80/6775-03/01
8. BN-88/6731-08

TRANSMOST Sp. z o.o.

Beton zwykły.
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa naturalne do betonu zwykłego.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania
i badania.
Cement. Transport i przechowywanie.
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9. PN-B-19707:2003/Az1:2006 Cement - cement specjalny – Skład, wymagania i kryteria
zgodności (cement ten jest stosowany do produkcji prefabrykatów –
ścieki na skarpie)
10.2. Inne
1. „Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych”.
2. „Katalog Powtarzalnych Elementów Mostowych”, 2005.
3. ST M.13.01.05.
4. Instrukcja DP-T14 z późniejszymi zmianami, wydana przez GDDP Warszawa.
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1.

M-20.01.17

OSADZENIE KOTEW

Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru osadzenia kotew na obiektach projektowanych w ramach kładki dla
pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w
m. Chynów Poduchowny.
1.2.

Zakres stosowania ST

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

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie robót związanych z osadzaniem w betonie konstrukcji kotew.
Roboty należy wykonać na obiektach:
1)
2)
3)
4)
5)

Kładka dla pieszych i rowerzystów – kotwy balustrad i kotwy latarni
Pochylnia północna i południowa – kotwy balustrad
Filary podpór pochylni – kotwy latarni
Schody północne i południowe, spoczniki – kotwy balustrad
Schody północne i południowe, stopnie prefabrykowane – kotwy balustrad

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST
DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w ST DM..00.00.00 "Wymagania ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacja Projektowi ST i poleceniami Inżyniera.
2.

Materiały

Warunki ogólne stosownie materiałów podano w ST DM..00.00.00 "Wymagania ogólne".
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót ujętych w niniejszej ST są:
- kotwy balustrad na kładce, pochylniach i schodach
- kotwy latarni na kładce i kotwy latarni na słupach podpór pochylni
2.1.

Kotwy dla zamocowania balustrad

Należy zastosować kotwy wg Dokumentacji Projektowej
Masa kotew wynosi:
Kotwa f12 balustrady skrajnej kładki i pochylni
- 2.79kg
Kotwa f12 balustrady rozdzielającej
- 2.84kg
Kotwa f12 balustrady schodów – spoczniki
- 2.74kg
Kotwa f12 balustrady schodów – stopnie
- 2.50kg
Kotwa f20 latarni
- 7.06kg
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Sprzęt

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST DM..00.00.00 "Wymagania ogólne".
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
4.

Transport

Ogólne warunki transportu podano w ST DM..00.00.00 "Wymagania ogólne".
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów
BHP i ruchu drogowego w sposób nie powodujący uszkodzenia. Kotwy należy chronić przed
uszkodzeniem ich powłoki cynkowej oraz elementów gwintowanych.
5.

Wykonanie robót

Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST DM..00.00.00,,Wymagania ogólne".
Wykonawca przedstaw Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.
5.1.

Kotwy balustrad i latarni

Kotwy należy zamocować do zbrojenia przed betonowaniem. Należy zwrócić uwagę na
prawidłowe zabezpieczenie gwintów (kotwy latarni) przed zanieczyszczeniem betonem.
Kotwy należy zamocować do zbrojenia w sposób uniemożliwiający niekontrolowany przesuw
podczas betonowania.
5.2.

Kotwy balustrad w stopniach prefabrykowanych

Kotwy są integralną częścią stopni prefabrykowanych i należy je przygotować i wykonać w
Wytwórni. Kotwy należy zamocować do zbrojenia przed betonowaniem. Kotwy należy
zamocować do zbrojenia w sposób uniemożliwiający niekontrolowany przesuw podczas
betonowania. Ilość stopni z kotwami powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową
6.

Kontrola jakości

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM..00.00.00 "Wymagania ogólne".
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności prowadzenia robót z dokumentacją
techniczna oraz przepisami BHP.
Kontrola dotyczy ilości, rozstawu, głębokości osadzenia kotew oraz zabezpieczenia przed
niekontrolowanym przemieszczeniem podczas betonowania.
6.1

Kontrola prawidłowości osadzenia kotew

Kontrola prawidłowości osadzenia kotew polega na:
– sprawdzeniu zgodności lokalizacji kotwy z projektem,
– sprawdzenie powiązania kotwy ze zbrojeniem konstrukcji betonowej,
– sprawdzenie wysokościowe zamontowanej kotwy.
7.

Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 7.
7.1.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robót jest 1 sztuka zamontowanej kotwy.
8.
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM..00.00.00 "Wymagania ogólne".
Roboty objęte niniejsza Specyfikacji podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest
dokonywany na podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. Inżynier potwierdza
wykonanie prac wpisem do Dziennika Budowy.
9.

Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania
ogólne”, pkt. 9.
9.1.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
– zakup, dostarczenie i składowanie materiałów,
– koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
– osadzanie kotew,
– czynności pomiarowe i kontrolne przewidziane w SST.
10.

Przepisy związane

Nie dotyczy
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M-20.10.08

PUNKTY POMIAROWO-KONTROLNE NA
OBIEKTACH INŻYNIERSKICH

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z zakładaniem punktów pomiarowo-kontrolnych w ramach budowy
kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi
krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny.
1.2.

Zakres stosowania ST

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

Zakres robót ujętych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
zakładaniem punktów pomiarowo-kontrolnych na obiektach:
1) Kładka dla pieszych i rowerzystów:
2) Pochylnia południowa i północna
3) Schody północne i południowe
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami
podanymi w ST D-M.00.00.00.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.
1.5. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Przy wykonywaniu zakładania punktów pomiarowo kontrolnych należy przestrzegać Dz. U.
Nr 63 „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i
ich usytuowanie”.
2.

Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”,
pkt 2. Materiałami stosowanymi do zakładania punktów pomiarowo kontrolnych według
zasad niniejszej ST są repery stalowe wbetonowane w podpory i płytę, bądź inne materiały
akceptowane przez Inżyniera.
3.

Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.
3.
Do wyznaczania punktów pomiarowo kontrolnych należy stosować sprzęt:
– teodolity,
– niwelatory,
– tyczki,
– łaty,
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– taśmy
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4.

Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.
4.
Dopuszczalny jest dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Inżyniera,
służący do przewozu geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz materiałów.
5.

Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę, zgodnie z
obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Prace
należy poprzedzić uzgodnieniami z UGiK.
Zgodnie z „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i
ich usytuowanie”.
należy wykonać i osadzić następujące ilość reperów geodezyjnych:
a) na każdej z podpór obiektu mostowego –wg Dokumentacji Projektowej
b) przęsła – po obu stronach:
- nad podporami (zawsze)
- w środku rozpiętości przęseł dłuższych niż 21 m
Ponadto Wykonawca umieści w pobliżu obiektu jeden stały znaki wysokościowe dowiązany
do niwelacji państwowej. Czynności te wykona geodeta uprawniony na zlecenie Wykonawcy.
Po wykonaniu powyższego Wykonawca przedłoży Inżynierowi operat geodezyjny.
Roboty wykonać zgodnie z §298.1-6 Rozporządzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r. Dz.U. Nr
63 z dnia 3.08.2000r.Po zakończeniu robót należy repery uwzględnić w geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej opisując ich współrzędne i rzędne w układzie państwowym.
Wytyczenie punktów pomiarowo kontrolnych należy wykonać przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji państwowej.
Punkty wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do 0,1 cm.
6.

Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt
6.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z zakładaniem punktów pomiarowokontrolnych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych
GUGiK.
7.

Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 7.
7.1.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1 szt. wykonania i odebrania punktu pomiarowo – kontrolnego
(reperu).
8.
272

Odbiór robót
TRANSMOST Sp. z o.o.

Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa

M-20.10.08

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 8.
Odbiór robót na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z
kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przekłada Inżynierowi. Odbiór Robót w zakresie
potrąceń za wady będzie dokonany zgodnie z instrukcją DP-T14 z późniejszymi zmianami
wydaną przez GDDP Warszawa
9.

Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania
ogólne”, pkt 9.
9.1.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzględnia :
– zakup, dostarczenie i składowania potrzebnych materiałów,
– koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji
– prace pomiarowe, uzyskanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi punktami
wysokościowymi (reperami),
– zakładanie punktu (reperu) potrzebnego do wykonywania okresowych pomiarów
odkształceń,
– założenie stałego znaku wysokościowego dowiązanego do niwelacji państwowej,
– opracowanie dokumentacji inwentaryzującej punkty pomiarowo-kontrolne.
10.

Przepisy związane

1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i
3) Kartografii, Warszawa, 1979
4) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989
5) Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983
6) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979
7) Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983
8) Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.
9) Dz. U. Nr 63 „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”
10) Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z późniejszymi
zmianami. GDDP, Warszawa, 1989.
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