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WYMAGANIA OGÓLNE

1

Wstęp

1.1

Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych w ramach
realizacji zadania: „Projekt remontu i rozbudowy obiektu mostowego w ciągu ulicy Kamieniec w Ustroniu”
1.2

Zakres stosowania STWiORB

1.2.1
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych STWiORB naleŜy odczytywać i rozumieć
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1
1.3

Zakres robót objętych STWiORB

1.3.1
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi w spisie treści
STWiORB:
*

M.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1

M.01.03.00

Wytyczenie obiektu.

*

M.11.00.00

FUNDAMENTOWANIE

*

M.11.01.00

ROBOTY ZIEMNE

2

M.11.01.01

Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym, z umocnieniem.

3

M.11.01.02

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem oraz wykonanie obsypania skrzydeł.

*

M.12.00.00

ZBROJENIE

*

M.12.01.00

STAL ZBROJENIOWA

4

M.12.01.01

Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N

*

M.13.00.00

BETON

*

M.13.01.00

BETON KONSTRUKCYJNY

5

M.13.01.01

Beton konstrukcyjny klasy B50 (C40/50)

*

M.13.02.00

BETON NIEKONSTRUKCYJNY

6

M.13.02.01

Beton wyrównawczy klasy B10 (C8/10)

*

M.15.00.00

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

*

M.15.01.00

IZOLACJE CIENKIE

7

M.15.01.01

Izolacje cienkie wykonywane na zimno

*

M.19.00.00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

*

M.19.01.00

BARIERY OCHRONNE

8

M.19.01.01

Bariery ochronne bezprzekładkowe z pochwytem rurowym .

9

M.19.01.02

Drogowe bariery ochronne.

*

M.21.00.00

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE

*

M.21.01.00

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

10

M.21.01.01

Rozbiórka elementów betonowych i Ŝelbetowych.
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1.3.2
Roboty objęte specyfikacjami wymienionymi w punkcie 1.3.1 są sklasyfikowane pod następującymi
pozycjami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
•
1.4

45221111-3 Mosty drogowe
Określenia podstawowe

UŜyte w STWiORB wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku
następująco:
1.4.1

Belka pochodnikowa - belka nośna chodnika.

1.4.2.

Belka policzkowa - skrajna (zewnętrzna) belka nośna chodnika

1.4.3.

Blacha przeciwpoŜarowa - blacha ułoŜona na drewnianych elementach nawierzchni między tokami
szyn chroniąca ją przed poŜarem.

1.4.4.

Blacha przeciwwykolejeniowa - element odbojnic, zabezpieczający mostownice przed uszkodzeniem
przez wykolejony tabor.

1.4.5.

Blacha węzłowa - blacha, stanowiąca element połączeniowy prętów w węźle.

1.4.6.

Blachownica - dźwigar główny przęsła mostowego o ściance pełnej.

1.4.7.

Chodnik - część pomostu słuŜąca do ruchu pieszego słuŜbowego lub publicznego.

1.4.8.

Cios podłoŜyskowy - prostokątny element z kamienia lub betonu zbrojonego, na którym ułoŜone jest
łoŜysko.

1.4.9.

Długość eksploatacyjna mostu - jest to suma długości mostu liczonej dla kaŜdego toru oddzielnie.

1.4.11.

DrenaŜ - zespół urządzeń, słuŜący do odprowadzania wody.

1.4.10.

Długość mostu - jest to odległość między ściankami Ŝwirowymi przyczółków.

1.4.12.

Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego
zakończeniu.

1.4.13.

Dylatacja - miejsce, w którym następuje przerwanie ciągłości pracy poszczególnych elementów
konstrukcyjnych obiektu.

1.4.14.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawcą i projektantem.

1.4.15.

Dźwigar główny - element przęsła mostowego przejmujący pełne obciąŜenie i przekazujący je na
łoŜyska.

1.4.16.

Estakada kolejowa - budowla w postaci wiaduktu, słuŜąca do wyładunku towarów masowych np.
kruszywa, rudy.

1.4.17.

Głowica przepustu - element wlotu lub wylotu przepustu. Składa się zazwyczaj ze skrzydeł oraz
ściany czołowej (głowica czołowa).

1.4.18.

InŜynier– Inspektor Nadzoru

1.4.19.

Jarzmo - podpora pośrednia drewniana lub metalowa.

4

1.4.20.
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Kanał kablowy - kanał słuŜący do przeprowadzenia kabla przez obiekt.

1.4.21.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.22.

Kładka dla pieszych - budowla przeznaczona wyłącznie dla ruchu pieszego.

1.4.23.

Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.

1.4.24.

Konstrukcja odciąŜająca - konstrukcja słuŜąca do bezpiecznego przeprowadzenia ruchu przez
miejsce budowy.

1.4.25.

Korpus przyczółka - przednia część (ściana oporowa) przyczółka, od odsadzki fundamentowej do
wysokości niszy łoŜyskowej.

1.4.26.

Kosztorys nakładczy - wykaz robót z podaniem ich ilości wraz z określeniem niezbędnych
czynników ich wykonania (R, M, S) sporządzony na podstawie zatwierdzonych przez odpowiedni
organ państwowy katalogów (KNR, KNKB, KSNR, KNP)

1.4.27.

Kratownica - dźwigar główny przęsła mostowego składający się z pasów górnych i dolnych,
krzyŜulców i niekiedy słupków i wieszaków.

1.4.28.

KrzyŜulec - element konstrukcyjny kratownicy, łączący węzły pasa dolnego z górnym, nie znajdujące
się na tej samej odległości od punktu podparcia.

1.4.29.

Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.30.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.31.

Ława fundamentowa - element podpory, przekazujący obciąŜenie z korpusu na grunt lub na
fundament głęboki - pal, studnię, keson.

1.4.32.

Ława podłoŜyskowa - element podpory, belka Ŝelbetowa, przekazująca obciąŜenie z łoŜyska na
korpus podpory.

1.4.33.

ŁoŜysko - element przekazujący obciąŜenie z dźwigara na podporę.

1.4.34.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową
i STWiORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.35.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji kołowej i ruchu
pieszego.

1.4.36.

Most betonowy - budowla, w której ustrój nośny jest z betonu.

1.4.37.

Most kamienny - budowla, w której ustrój nośny jest z kamienia.

1.4.38.

Most drogowy - budowla słuŜąca do przeprowadzenia drogi nad przeszkodą wodną.

1.4.39.

Most metalowy - budowla, w której ustrój nośny jest z metalu.

1.4.40.

Most prowizoryczny - budowla, w której zarówno ustrój nośny jak i podpory lub jedno nich
wykonane są z drewna.

1.4.41.

Most stały - budowla, w której zarówno ustrój nośny jak i podpory wykonane są z materiałów
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trwałych jak kamień, beton zbrojony lub spręŜony, metal.
1.4.42.

Most z betonu spręŜonego - budowla, w której ustrój nośny jest z betonu spręŜonego.

1.4.43.

Most Ŝelbetowy - budowla, w której ustrój nośny jest z Ŝelbetu.

1.4.44.

Mostownica - element składowy toru kolejowego na moście. Mostownica oparta jest na podłuŜnicach
lub na dźwigarach głównych.

1.4.45.

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi toru
lub obiektu mostowego.

1.4.46.

Obiekt inŜynieryjny - most, wiadukt, estakada, przepust, kładka dla pieszych nad torami, tunel
liniowy. przejście pod turami, ściana oporowa.

1.4.47.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.

1.4.48.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu na okres budowy.

1.4.49.

Odbojnica - element nawierzchni słuŜący do naprowadzenia wykolejonego taboru na szynę oraz
zabezpieczający pozostałe elementy nawierzchni czyli dźwigarów głównych przed uszkodzeniem.

1.4.50.

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.51.

Odwodnienie - odprowadzenie wody z elementu.

1.4.52.

Osłona przeciwporaŜeniowa - konstrukcja zabezpieczająca przed zamierzonym lub niezamierzonym
dotknięciem sieci trakcyjnej.

1.4.53.

Pal - element fundamentu przekazujący obciąŜenie z ławy fundamentowej na grunt.

1.4.54.

Pas dolny - element kratownicy lub blachownicy.

1.4.55.

Pas górny - element kratownicy lub blachownicy.

1.4.56.

PodłuŜnica - podłuŜny element jezdni mostowej przenoszący obciąŜenie z nawierzchni i przekazujący
je na poprzecznice.

1.4.57.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.58.

Poprzecznica - poprzeczny element jezdni mostowej przejmujący obciąŜenie z podłuŜnicy i
przekazujący je na dźwigar główny.

1.4.59.

Powłoka malarska - powłoka ochronna otrzymana przez nałoŜenie na materiał odpowiednich farb.

1.4.60.

Powłoka metalizacyjna - powłoka ochronna otrzymana na powierzchni metalu metodą metalizacji.

1.4.61.

Powłoka ochronna - warstwa sztucznie wytworzona na powierzchni materiału w celu zabezpieczenia
go przed korozją.

1.4.62.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.63.

Przejście pod torami - budowla słuŜąca do przeprowadzenia ruchu pieszego na perony lub na drugą
stronę torów, o świetle poziomym pojedynczego otworu mniejszym lub równym 3,0 m. Do tej
kategorii obiektów zalicza się równieŜ tunele bagaŜowe niezaleŜnie od wielkości światła poziomego.
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Przepust - obiekty inŜynieryjny umoŜliwiający przeprowadzenie linii kolejowej nad przeszkodami o
szerokości w świetle pojedynczego otworu mniejszej lub równej 3.0 m.

1.4.65.

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykład droga, kolej, rurociąg itp.

1.4.66.

Przęsło - konstrukcja nośna mostu.

1.4.67.

Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego, przekazująca na fundament zarówno obciąŜenie z
łoŜysk jak i parcie gruntu.

1.4.68.

Przyrząd wyrównawczy - konstrukcja nawierzchni wyrównująca róŜnicę długości toru na mostach
oraz przęseł mostowych, powstała wskutek nierównej temperatury toru i konstrukcji nośnej.

1.4.69.

Rama portalowa - element przęseł kratownicowych przekazujących obciąŜenie poziome, prostopadłe
do osi mostu na łoŜyska.

1.4.70.

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.71.

Rozpiętość teoretyczna - długość obiektu lub elementu mierzona między punktami ich teoretycznego
podparcia.

1.4.72.

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary
obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.73.

Skrzydło - część przyczółka lub głowicy przepustu, zabezpieczająca nasyp.

1.4.74.

StęŜenie - konstrukcja usztywniająca dwa lub więcej elementów nośnych w płaszczyźnie pionowej lub
poziomej.

1.4.75.

Strzałka konstrukcyjna - wielkość wygięcia odwrotnego (do góry) przęsła mostowego.

1.4.76.

Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość
konstrukcyjną ustroju niosącego.

1.4.77.

Ściana oporowa - budowla słuŜąca do zabezpieczenia stateczności skarpy terenu, gdy kąt nachylenia
skarpy jest większy od kąta tarcia wewnętrznego gruntu.

1.4.78.

Ścianka Ŝwirowa - element przyczółka od ławy podłoŜyskowej do nawierzchni kolejowej.

1.4.79.

Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.

1.4.80.

Środnik - element pionowy blachownicy.

1.4.81.

Śruba spręŜająca - śruba z wysokogatunkowej stali, słuŜąca do połączenia elementów przy pomocy
tarcia wywołanego naciągiem śruby.

1.4.82.

Światło pionowe mostu - odległość od spodu konstrukcji nośnej mostu do poziomu uŜytkowego
przeszkody pod mostem.

1.4.83.

Światło poziome mostu - jest to odległość między przednimi ściankami przyczółków mierzona na
poziomie wody wielkiej, zmniejszona o szerokość wszystkich filarów.

1.4.84.

Tunel liniowy - budowla słuŜąca do przeprowadzenia drogi kolejowej pod powierzchnią terenu.

1.4.85.

Warstwa podkładowa - warstwa, bezpośrednio przylegająca do materiału i zapewniająca
przyczepność powłoki ochronnej oraz podwyŜszająca własności ochronne tej powłoki.
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Wiadukt drogowy - budowla słuŜąca do przeprowadzenia drogi nad przeszkodami lądowymi
sztucznymi lub naturalnymi w postaci dróg kolejowych, kołowych, suchymi dolinami itp.

1.4.87.

Wysokość konstrukcyjna przęsła - odległość mierzona między dolnym najniŜszym poziomem
konstrukcji, a niweletą drogi w środku rozpiętości przęsła.

1.4.88.

Wysokość podporowa przęsła - jest to odległość od niwelety toru do górnej powierzchni ciosów
podłoŜyskowych.

1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1

Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiający w terminie określonym w Umowie z Wykonawcą przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punktów głównych
trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na własny koszt.
1.5.2

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa zawiera niŜej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

1.5.3

1)

Opis techniczny

2)

Pisma i uzgodnienia

3)

Część rysunkową:
–

rysunek ogólny obiektu

–

rysunki konstrukcyjne wszystkich elementów obiektu

4)

Kosztorys nakładczy

5)

STWiORB

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową
i STWiORB.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uwaŜane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
STWiORB, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
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uzgodniony z Inspektorem projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy w zaleŜności od
potrzeb i postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony
w Cenę Kontraktową.
1.5.5

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

1.5.6

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 uciąŜliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań
będzie miał szczególny wzgląd na:

1)

Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych

2)

Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
a)

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,

b)

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c)

moŜliwością powstania poŜaru.

Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowe

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7

Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym
od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
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środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać
zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z STWiORB, a ich uŜycie
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.
1.5.9

Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora Nadzoru.
1.5.10.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane ·z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.11.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do
robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas,
do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły
będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
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dokumenty.
2.

Materiały

2.1.

Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu robót.
2.2.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru .
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić
Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3.

Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii
materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane
następujące warunki:

2.4.

a)

będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)

Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
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KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
2.6.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
3.

Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania Spesyfikacji
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4.

Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu
Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5.

Wykonanie robót
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Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami
STWiORB, PZJ i projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takŜe
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
6.

Kontrola jakości robót

6.1.

Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać
a)

część ogólną opisującą:

–

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

–

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, bhp,

–

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

–

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,

–

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

–

wyposaŜenie 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 takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru ;

b)

część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:

–

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaŜeniem 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 sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
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sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
załoŜoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i STWiORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach
i wytycznych. w przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 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, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować moŜna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5.

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6.

Badania prowadzone przez InŜyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy,
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją
Projektową i STWiORB. w takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7.

Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do
uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi
w STWiORB.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWiORB, kaŜda partia dostarczona
do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi Nadzoru .
Materiały posiadające atesty a urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie.
JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST· to takie materiały i/lub urządzenia zostaną
odrzucone.
6.8.

Dokumenty budowy

6.8.1.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
–

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

–

datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

–

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

–

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

–

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

–

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

–

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych
i końcowych odbiorów robót,

–

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

–

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

–

zgodność rzeczywistych Spesyfikacji geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

–

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,

–

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, ‘

–

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,

–

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

–

inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.8.2.

Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych
w wycenionym Kosztorysie Nakładczym i wpisuje do Księgi Obmiaru.
6.8.3.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora
Nadzoru.
6.8.4.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1 - 6.8.3 następujące
dokumenty :

6.8.5.

a)

pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b)

protokoły przekazania Terenu Budowy,

c)

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d)

protokoły odbioru robót,

e)

protokoły z narad i ustaleń,

f)

korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty
zabezpieczonym.

budowy

będą

przechowywane

na

Terenie

Budowy

w miejscu

odpowiednio

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
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wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.
7.

Obmiar robót

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie Nakładczym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie Nakładczym lub
gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę
i Inspektora Nadzoru.
7.2.

Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuŜ linii osiowej.
Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3
jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWiORB.
7.3.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4.

Wagi i zasady waŜenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
STWiORB. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
7.5.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. w razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .
8.

Odbiór robót

8.1.

Rodzaje odbiorów robót
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W zaleŜności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

8.2.

a)

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)

odbiorowi częściowemu;

c)

odbiorowi końcowemu,

d)

odbiorowi ostatecznemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.
8.3.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
8.4.

Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości:
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.5.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją
Projektową i STWiORB.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających
i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin
odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w Dokumentach Kontraktowych.
8.5.

Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
–

Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,

–

STWiORB,

–

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających
i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

–

recepty i ustalenia technologiczne,

–

Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,

–

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z STWiORB
i PZJ,

–

atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

–

opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STWiORB,

–

sprawozdanie techniczne,

–

inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
–

zakres i lokalizację wykonywanych robót,

–

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiającego,

–

uwagi dotyczące Specyfikacji realizacji robót,

–

datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja
8.6.

Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.
9.

Podstawa płatności

9.1.

Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena za roboty, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie Kosztorysu
Nakładczego stanowiącego integralną część projektu.
Cena jednostkowa Kosztorysu Nakładczego pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 STWiORB
i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
–

robociznę bezpośrednią,

–

wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

–

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren
Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy),

–

koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
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pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania
robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów
i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy,
–

zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

–

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie naleŜy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Kosztorysie
Nakładczym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą
pozycją kosztorysową.
10.

Przepisy związane
–

wg norm, przepisów i wytycznych zawartych w przedmiotowych STWiORB.
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M.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M.01.03.00.

WYTYCZENIE OBIEKTU

1

Wstęp

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych w ramach
realizacji zadania:
„Projekt remontu i rozbudowy obiektu mostowego w ciągu ulicy Kamieniec w Ustroniu”
1.2

Zakres stosowania STWiORB

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

Zakres Robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót wymienionych w p. 1.1,
mających na celu wytyczenie obiektu inŜynierskiego.
–
–
–
–
–

1.4

Zakres robót obejmuje dla obiektu:
wyznaczenie osi i krawędzi obiektu inŜynierskiego
wyznaczenie osi pali, fundamentów i podpór
wyznaczenie osi i rzędnych łoŜysk,
wyznaczenie usytuowania krawęŜników, elementów odwodnienia, itp.,
inne prace pomiarowe niezbędne dla wykonania obiektu inŜynierskiego
zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w pkt.
10 i określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.
1.5

Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00.00 "Wymagania Ogólne".

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
– organizacji robót budowlanych;
– zabezpieczenia interesu osób trzecich;
– ochrony środowiska;
– warunków bezpieczeństwa pracy;
– zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
– warunków organizacji ruchu;
– zabezpieczenia chodników i jezdni
podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania Ogólne”

1.6

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”
2

Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB
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DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2.
Do wykonania Robót konieczne są następujące materiały: słupki betonowe, rury stalowe, trzpienie
stalowe, pale drewniane.

3

Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne"

pkt. 3.
Do wykonania Robót konieczny jest sprzęt geodezyjny wysokiej dokładności taki jak:
dalmierze,
niwelatory,
teodolity,
miernicze taśmy stalowe lub parciane.

–
–
–
–

Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania wymagań jakościowych Robót zostanie przez
InŜyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót.

4

Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne"

pkt. 4.
Dopuszczalny jest dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez InŜyniera, słuŜący
do przewozu geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do realizacji Robót.

5

Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Technologii
i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą
wykonywane Roboty.
5.1

Wyznaczenie punktów wysokościowych

Wszystkie punkty wysokościowe i repery robocze przy obiektach mostowych muszą być nawiązane do
reperów państwowych. Wykonawca powinien załoŜyć nowe punkty wysokościowe (słupki betonowe z bolcem),
ustalić ich wysokość w stosunku do reperów państwowych i chronić je przez cały czas realizacji budowy. Punkty
wysokościowe naleŜy umieszczać poza granicami projektowanego obiektu w miejscach dostępnych, nie
ulegających zniszczeniu z dokładnością do 0,5 cm.

5.2
–
–
–
–

Wyznaczanie obiektu inŜynierskiego
Roboty dla obiektu inŜynierskiego polegają na:
wyznaczeniu osi i krawędzi obiektu inŜynierskiego
wyznaczeniu osi pali, fundamentów i podpór
wyznaczeniu osi i rzędnych łoŜysk,
wyznaczeniu usytuowania krawęŜników, elementów odwodnienia, itp.
Dokładność wyznaczenia osi podłuŜnej i osi podpór ±1,0 cm.

Dokładność wyznaczenia rzędnych do ±1,0 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji
Projektowej.
6

Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Wymagania dla Robót pomiarowych:
- wysokość reperów

± 0,5 cm,

22

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych M.01.03.00.
- wysokości elementów projektowanych
± 1 cm,
- dokładności pomiarów poziomych
7

± 1 cm/50 m.

Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.1

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest komplet (kpl) Robót koniecznych dla wykonania obiektu inŜynierskiego.

8

Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.

Odbiór Robót polega na sprawdzeniu zgodności wyznaczonych elementów z Dokumentacją
Projektową.
Roboty objęte STWiORB odbiera InŜynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców,
dzienników pomiarowych i protokołów. W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z
wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do
ich poprawy na własny koszt.
9
Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9.
Płaci się za komplet (kpl) wykonanych Robót po dokonaniu odbioru robót wg punktu 8.
9.1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wytyczenia obiektu obejmuje:
opracowanie wszystkich opracowań wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z
niezbędnymi uzgodnieniami;
wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej STWiORB oraz wynikających
z opracowań wykonanych przez Wykonawcę, wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB;
pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych;
zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót
lub wynikających z przyjętej technologii robót;
wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi
przepisami;
zakup i transport materiałów i sprzętu;
wszystkie inne pomiary wynikłe z prowadzonych robót w tym załoŜenie osnowy
geodezyjnej;
oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie;
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji;
prace pomiarowe;
stabilizację punktów w terenie;
wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

10
Przepisy związane
Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK, 1979 ze zm. z 1983 r.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1980 r.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK, 1979 r. ze zm. z 1983 r.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1980 r. ze zm. z 1983 r.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 r. ze zm. z 1983 r.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1987 r.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1987 r.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027
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z późn.zm)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z
2001 r., Nr 38, poz. 455)
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M.11.00.00.

FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.00.

ROBOTY ZIEMNE

M.11.01.01.

WYKOPY POD FUNDAMENTY W GRUNCIE SPOISTYM, Z
UMOCNIENIEM

1

Wstęp

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych w ramach
realizacji zadania:
„Projekt remontu i rozbudowy obiektu mostowego w ciągu ulicy Kamieniec w Ustroniu”
1.2

Zakres stosowania STWiORB

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

1.3

Zakres Robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót ziemnych w gruntach
spoistych pod fundamenty obiektów inŜynierskich.
Zakres robót obejmuje :
– wykopy pod fundamenty obiektów mostowych
– wykopy pod ławy fundamentowe pod umocnienie z brukowca
zgodnie z Dokumentacją Projektową
1.4

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami
zawartymi w pkt.10 oraz z określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5

Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00.00 "Wymagania Ogólne".

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
– organizacji robót budowlanych;
– zabezpieczenia interesu osób trzecich;
– ochrony środowiska;
– warunków bezpieczeństwa pracy;
– zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
– warunków organizacji ruchu;
– zabezpieczenia chodników i jezdni
podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania Ogólne”
1.6
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia
podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”
2

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

Materiały do wykonania Robót
Do wykonania Robót mogą być konieczne następujące materiały:
Ścianki szczelne z grodzic G-62, kształtowniki stalowe, ściągi.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonywania konstrukcji
podpierających lub rozpierających ściany wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane i odpowiadać
wymaganiom PN-D-95017 i PN-D-96000.
Elementy stalowe lub inne materiały stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczające
ściany wykopów muszą być zgodne z opracowaniami Wykonawcy wymienionymi w p.5 i uzgodnione z
InŜynierem.

3

Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne"

pkt. 3.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 3.
Jakikolwiek sprzęt niegwarantujący zachowania wymagań jakościowych Robót zostanie przez
InŜyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót.
4

Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne"

pkt. 4.
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 4.
Dopuszczalny jest dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez InŜyniera, słuŜący
do przewozu mas ziemnych oraz materiałów potrzebnych do realizacji Robót.
5

Wykonanie Robót

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi InŜynierowi do akceptacji następujące opracowania:
- Projekt Technologii i Organizacji Robót
- Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane
Roboty
- Projekt Zabezpieczenia Skarp Wykopów
- Projekt Odwodnienia Wykopów na czas prowadzenia robót.
- Projekt ObniŜenia Zwierciadła Wody
5.1

Zabezpieczenie skarp wykopów

Wszystkie zabezpieczenia skarp wykopów muszą być zgodne z opracowanym przez Wykonawcę
opracowaniami wymienionymi w pkt.5.
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych naleŜy przestrzegać, aby:
- górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 ÷ 15 cm ponad teren,
- rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół,
- krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie lub w zasięgu pracy Ŝurawi,
- w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia w odległościach co 30 m.
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych naleŜy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo
niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duŜe opady atmosferyczne, mróz itp.).
5.2

Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów
Rozbiórka zabezpieczeń powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. Pozostawienie
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obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemoŜliwości jej usunięcia lub gdy wydobywanie
elementów obudowy zagraŜa bezpieczeństwu pracy albo stwarza moŜliwości uszkodzenia konstrukcji
wykonanego obiektu, albo gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa.
5.3

Odwodnienie wykopów.

NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie dna wykopów w stanie suchym. NaleŜy uwzględnić
ciągłe odwodnienie miejsca prowadzenia prac, zainstalowanie urządzeń do odpompowania wody, odpompowanie
wody i utrzymanie tego stanu przez cały okres prowadzenia Robót. W przypadku stwierdzenia nawodnienia dna
wykopów Wykonawca zobowiązany jest do wymiany gruntu z dna wykopu na niezbędna głębokość na własny
koszt. Wszystkie czynności związane z odwodnieniem wykopów muszą być zgodne z opracowaniami
Wykonawcy wymienionymi w pkt.5.
5.4

Wykonanie wykopów

Struktura gruntów spoistych moŜe być łatwo naruszona przy wykonywaniu robót ziemnych za pomocą
koparek mechanicznych, powodujących wstrząsy przy poruszaniu się po dnie wykopu. Z tych względów przy
gruntach spoistych naleŜy stosować koparki mechaniczne z wysięgnikiem, poruszające się poza obrębem
wykopu. Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych konieczne jest przestrzeganie następujących zasad :
Wykopy naleŜy chronić przed dopływem wody opadowej. Nie wolno pozwalać na gromadzenie się
wody w wykopie. Dlatego naleŜy odpompowywać lub odprowadzać wodę grawitacyjnie, równieŜ w czasie
przerw w robotach i zwiększać nasilenie pompowania w okresie deszczów.
W gruntach spoistych niezaleŜnie od sposobu wykonywania robót ziemnych naleŜy pozostawić
nienaruszoną warstwę grubości 40 do 50 cm i usunąć ją bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania
fundamentu.
Bezpośrednio po usunięciu ostatniej warstwy gruntu naleŜy ułoŜyć beton wyrównawczy w celu
zabezpieczenia podłoŜa przed namakaniem wodą opadową.

5.5

Wymiana gruntu

W przypadku wystąpienia gruntu nienośnego w poziomie posadowienia przewiduje się wymianę
gruntu. Usunięty grunt naleŜy zastąpić gruntem zgodnie z wymaganiami STWiORB M.11.01.07 lub betonem
klasy B15 wg STWiORB M.13.02.02.
6

Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Szczegółowe zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB M.11.01.00 pkt 6.

7

Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.1

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru Robót jest 1 m3 (metr sześcienny). Ilość Robót określa się na podstawie
Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez InŜyniera.

8

Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Szczegółowe zasady odbioru Robót podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 8.

9

Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt. 9.
Płaci się za ilości m3 (metrów sześciennych) wykonanych Robót po dokonaniu odbioru robót wg
punktu 8.
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Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wytyczenia obiektu obejmuje:
opracowanie wszystkich opracowań wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami;
wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej STWiORB oraz wynikających z opracowań
wykonanych przez Wykonawcę, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;
prace pomiarowe;
wykonanie wykopów;
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, w tym materiałów wynikających z opracowań Wykonawcy,
wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB;
zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających
z przyjętej technologii robót;
rozbiórkę nawierzchni istniejącej jezdni i elementów wyposaŜenia drogi (krawęŜniki, chodniki, itp.),
umocnień skarp oraz pozostałości pali i fundamentów wraz z odwozem materiałów z rozbiórki oraz
kosztami składowania i utylizacji;
wykonanie umocnienia skarp wykopów z elementów drewnianych lub stalowych wraz z ich późniejszym
demontaŜem;
odspojenie gruntu, wydobycie i złoŜenie go na odkład lub załadowanie i odwiezienie na wskazane przez
InŜyniera miejsce;
wykonanie rowków na dnie wykopu do ujęcia wody;
odwodnienie i utrzymanie wykopu w stanie suchym w całym okresie prowadzenia Robót;
wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu oraz usunięcie nadwyŜki gruntu nad rzędną dna
wykopu;
wywóz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosztem składowania
i utylizacji;
wykonanie badań i pomiarów.

Jeśli jest to konieczne naleŜy równieŜ uwzględnić uszczelnienie dna wykopu, gdy ruch wody moŜe
powodować rozluźnienie gruntu i wypłukiwanie cementu podczas betonowania fundamentów. Do ceny naleŜy
wliczyć takŜe opracowanie przez Wykonawcę rysunków i obliczeń ewentualnego umocnienia ścian wykopu,
dostarczenie niezbędnych materiałów i narzędzi, wykonanie szalowania dostosowanego do warunków
gruntowych, wbicie ścianek szczelnych, załoŜenie bali i rozpór, rozbiórkę umocnienia i usunięcia materiałów,
stanowiących własność Wykonawcy. Jeśli jest to konieczne naleŜy uwzględnić ciągłe odwodnienie miejsca
prowadzenia prac, zainstalowanie urządzeń do odpompowania wody, odpompowanie wody i utrzymanie tego
stanu przez cały okres prowadzenia Robót.
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M.11.01.02.
1

ZASYPANIE WYKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM ORAZ
WYKONANIE OBSYPANIA SKRZYDEŁ

Wstęp

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót mostowych w ramach realizacji zadania:
„Projekt remontu i rozbudowy obiektu mostowego w ciągu ulicy Kamieniec w Ustroniu”.

1.2

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

Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót ziemnych przy zasypaniu
wykopów z zagęszczeniem do poziomu określonego w Dokumentacji Projektowej dla obiektu.
Zakres robót obejmuje:
– zasypki konstrukcyjne związane z przebudową lub umocnieniem skarp
– wykonywanie zasypek elementów konstrukcyjnych
– wykonanie obsypania skrzydeł
– darniowanie przebudowywanych skarp związane z wykonaniem obsypania skrzydeł
zgodnie z Dokumentacją Projektową
1.4

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami
zawartymi w pkt.10 oraz z określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.
1.5

Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
– organizacji robót budowlanych;
– zabezpieczenia interesu osób trzecich;
– ochrony środowiska;
– warunków bezpieczeństwa pracy;
– zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
– warunków organizacji ruchu;
– zabezpieczenia chodników i jezdni
podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania Ogólne”
1.6

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”
2

Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB
M.11.01.00 pkt. 2. Jakikolwiek materiał niegwarantujący zachowania wymagań jakościowych Robót zostanie
przez InŜyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót.
3

Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne"

pkt. 3.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 3.
Jakikolwiek sprzęt niegwarantujący zachowania wymagań jakościowych Robót zostanie przez
InŜyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót.
4

Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne"

pkt. 4.
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Szczegółowe wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 4.
Dopuszczalny jest dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez InŜyniera, słuŜący
do przewozu mas ziemnych oraz materiałów potrzebnych do realizacji Robót.
5

Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi InŜynierowi do akceptacji następujące opracowania:
- Projekt Technologii i Organizacji Robót
- Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane
Roboty.
5.1

Zasypki

5.1.1

Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po wykonaniu w nich projektowanych
elementów obiektu i określonych Robót oraz uzyskaniu zezwolenia InŜyniera, co powinno być potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.
5.1.2

Zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu:
a. przekroju poprzecznego
b. profilu podłuŜnego,
które określono w Dokumentacji Projektowej.
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania naleŜy przestrzegać
następujących zasad:
1) nasyp naleŜy wykonywać metodą warstwową z gruntów przydatnych do budowy nasypu i wznosić
równomiernie na całej szerokości;
2) grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od rodzaju
gruntu i sprzętu uŜywanego do zagęszczania, przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu moŜe nastąpić
po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami o grubości nie większej niŜ:
- 0,20 m przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowania
- 0,40 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów w granicach klina odłamu - przy uŜyciu
cięŜkiego sprzętu np. spychacza.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu (Is) nie powinien być mniejszy niŜ:
1,03 - dla górnej warstwy nasypu grubości 0,20 m od obrysu robót ziemnych. Za obrys robót
ziemnych przyjęto głębokość wszystkich warstw konstrukcyjnych poniŜej
powierzchni
projektowanej nawierzchni.
1,00 - dla warstw poniŜej głębokości 0,20 m w środkowej części nasypu na połowie jego szerokości
0,95 - dla warstw w częściach skrajnych nasypu i na stoŜkach.
5.1.3

Zasady wykonywania zasypek konstrukcyjnych
Zasypanie wykopów powinno być wykonywane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nich
robót. Przed rozpoczęciem zasypywania wykop powinien być oczyszczony z odpadów materiałów budowlanych.
Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami o grubości nie większej niŜ:
- 0,20 m przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowania
- 0,40 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.
Jeśli dookoła budowli załoŜono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaŜ), to warstwa gruntu do
wysokości około 0,30 cm powyŜej urządzenia lub warstw odwadniających powinna być zagęszczana ręcznie w
sposób niewpływający na prawidłowe odprowadzenie wody.
Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczenie w pobliŜu ścian obiektów powinno być dokonywane w
taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu IS dla zasypek konstrukcyjnych powinien być nie mniejszy niŜ 1,00 z
wyjątkiem skarp stoŜków przy skrzydełkach, w których wskaźnik zagęszczenia powinien być nie mniejszy niŜ
0,95.
5.1.3.1

Informacje dodatkowe:
Zagęszczenie warstwy naleŜy określać za pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczania. Wskaźnik
zagęszczenia, określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane w M.11.01.00.
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być
wyznaczane laboratoryjnie.
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliŜona do wilgotności optymalnej dla danego
gruntu.
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W przypadku uŜycia sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalenie wilgotności na podstawie prób na
poletku doświadczalnym.
JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.
JeŜeli warstwa gruntu niezagęszczonego ulega przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie jej
osuszyć i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez InŜyniera, to InŜynier moŜe nakazać usunięcie wadliwej
warstwy. Osuszenie moŜna przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny tj. poprzez wymieszanie gruntu
z wapnem (palonym lub hydratyzowanym).
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego naleŜy, przestrzegać następujących zasad:
– rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem
mechanicznym
– warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść
urządzenia zagęszczającego,
– prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu.
W okresie deszczów i mrozów naleŜy przestrzegać następujących ograniczeń:
– wykonywanie zasypek naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną,
tzn. jest róŜna od wilgotności optymalnej o więcej niŜ ±2,0 % jej wartości,
– niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy której nie jest moŜliwe
osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu,
– wykonywanie zasypek naleŜy przerwać w czasie duŜych opadów śniegu; przed wznowieniem prac
naleŜy śnieg z powierzchni zasypywanego wykopu.
5.2

Rekultywacja terenu
Wykonywanie zasypek naleŜy zakończyć ułoŜeniem warstwy gleby o grubości podobnej do istniejącej
na przyległym terenie. Następnie naleŜy dokonać obsiewu mieszanką roślin zielnych dobranych do warunków,
jakie występują na przyległym terenie.
6

Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Szczegółowe zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB M.11.01.00 pkt 6.

6.1

Badanie przydatności gruntów do budowy nasypu
Badanie przydatności gruntu do budowy nasypu naleŜy przeprowadzić na próbkach pobranych z
kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła. Wyniki powinny być zgodnie z
podanymi w STWiORB M.11.01.00.
6.2

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypek i nasypów
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na
sprawdzeniu:
- odwodnienia kaŜdej warstwy,
- grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu,
6.3

Sprawdzenie zagęszczenia zasypek i nasypów
Sprawdzenie
zagęszczenia
nasypu
polega
na
skontrolowaniu
zgodności
wartości
wskaźnika zagęszczenia IS z wartościami podanymi w punkcie 5.
Oznaczenie wskaźnika zgęszczenia naleŜy przeprowadzić według BN-77/8931-12.
Zagęszczenie naleŜy kontrolować zgodnie z poleceniami InŜyniera, jednak nie rzadziej niŜ 1 raz w
trzech punktach dla kaŜdej warstwy. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona
przez InŜyniera wpisem do Dziennika Budowy.
Wszystkie wyniki badań muszą spełniać wymagania STWiORB.

6.4

Pomiary kształtu nasypu
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
− prawidłowości wykonania skarp,
− szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z pochyleniem
określonym w Dokumentacji Projektowej.
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu,
określonych w Dokumentacji Projektowej.
7

Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.
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7.1

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru Robót jest 1 m3 (metr sześcienny). Ilość Robót określa się na podstawie
Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez InŜyniera.
8

Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Szczegółowe zasady odbioru Robót podano w STWiORB M.11.01.00 pkt. 8.
9

Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt. 9.
Płaci się za ilości m3 (metrów sześciennych) wykonanych Robót po dokonaniu odbioru robót wg
punktu 8.
9.1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10

Cena jednostkowa
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
opracowanie wszystkich opracowań wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami;
wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej STWiORB oraz wynikających z opracowań
wykonanych przez Wykonawcę, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;
prace pomiarowe;
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, w tym materiałów wynikających z opracowań Wykonawcy,
wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB;
zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających
z przyjętej technologii robót;
zakup, dostarczenie i przygotowanie materiału zasypki;
uformowanie nasypów do zaprojektowanego kształtu;
wbudowanie, uformowanie i zagęszczenie zasypki w stanie jej optymalnej wilgotności,
plantowanie i darniowanie przebudowywanych skarp;
zabezpieczenie urządzeń obcych;
wykonanie badań i pomiarów.
Przepisy związane
Według STWiORB M.11.01.00 pkt. 10.
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M.12.00.00.

ZBROJENIE

M.12.01.00.

STAL ZBROJENIOWA

M.12.01.01.

ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY A-III N

1

Wstęp

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych w ramach
realizacji zadania:
„Projekt remontu i rozbudowy obiektu mostowego w ciągu ulicy Kamieniec w Ustroniu”
1.2

Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3

Zakres Robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia drogowych
obiektów inŜynierskich.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie Robót związanych z:
− przygotowaniem zbrojenia,
− montaŜem zbrojenia,
− kontrolą jakości Robót i materiałów.
Zakres Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.4

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami
zawartymi w pkt 10 nieniejszej STWiORB oraz określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00
"Wymagania Ogólne".
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym Ŝebrowane o średnicy do 40mm.
Zbrojenie nie spręŜające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej napręŜeń w
sposób czynny.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
– organizacji robót budowlanych;
– zabezpieczenia interesu osób trzecich;
– ochrony środowiska;
– warunków bezpieczeństwa pracy;
– zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
– warunków organizacji ruchu;
– zabezpieczenia chodników i jezdni
podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania Ogólne”
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Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

1.6

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”

2

Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.
Zastosowane materiału muszą uzyskać akceptację InŜyniera.
2.1

Stal zbrojeniowa

2.1.1

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach mostowych objętych zakresem
Kontraktu stosuje się stal klasy AIIIN.
2.1.2

Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Pręty okrągłe, Ŝebrowane ze stali klasy AIIIN posiadające Deklarację Zgodności producenta o
następujących parametrach:
− średnica pręta w mm
10 ÷ 32,
− granica plastyczności Re (min) w MPa
500,
− wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa
550,
− wytrzymałość charakterystyczna w MPa
490,
− wytrzymałość obliczeniowa w MPa
375.
− wydłuŜenie (min) w %
10,
o
− zginanie do kąta 60
brak pęknięć i rys w złączu.
2.1.3
−
−

Długości handlowe i pakowanie stali zbrojeniowej

Pręty dostarcza się o długościach:
fabrycznych 10,0 ÷ 12,0 m
określonych w zamówieniu w granicach do12,0 m z dopuszczalną odchyłką ± 100 mm.

Dopuszcza się dostawę 6% zamówionej masy prętów o długościach mniejszych od zamówionych, lecz
nie mniejszych niŜ 6 m, jeŜeli przy zamówieniu nie uzgodniono inaczej. Pręty o długościach powyŜej 12 m lub
poniŜej 6 m mogą być dostarczane tylko po uzgodnieniu pomiędzy zamawiających a wytwórcą.
2.1.4

Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w Deklarację Zgodności, w
której ma być podane:
− nazwa wytwórcy,
− oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,
− numer wytopu lub numer partii,
− wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
− masa partii,
− rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie
do kaŜdej wiązki) naleŜy podać
–
–
–
–
–
–

:
nazwę wyrobu,
średnicę wyrobu,
długość prętów,
znak stali,
znak obróbki cieplnej,
numer normy, wg której pręty zostały wyprodukowane.
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2.2

Drut montaŜowy

Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego tzw. Wiązałkowego, jeŜeli
nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych.
2.3

Podkładki dystansowe

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
2.4

Elektrody do spawania zbrojenia

Elektrody oraz inne materiały do spawania naleŜy stosować według norm przedmiotowych,
odpowiednio do gatunku stali, metody i warunków spawania, po akceptacji InŜyniera.
3

Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”

pkt. 3.
Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje
sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję
i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych
urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
4

Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt. 4.
Pręty dostarcza się w wiązkach związanych drutem stalowym, walcówkę o średnicy do 8 mm lub
taśmę co najmniej w trzech miejscach, a walcówkę w kręgach związanych co najmniej w dwóch miejscach
równomiernie rozłoŜonych. Masa wiązki nie powinna przekraczać 5 t, jeŜeli przy zamówieniu nie uzgodniono
inaczej.
Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z wymaganiami PN-88/H-01105 [5].
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w okresie przed wbudowaniem.
NaleŜy dąŜyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie naraŜonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moŜe być powłoka wykonana z mleczka cementowego.
5

Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.1

Organizacja Robót

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Technologii
i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą
wykonywane Roboty zbrojarskie.
5.2

Przygotowanie zbrojenia

5.2.1

Czyszczenie prętów.

Pręty, przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji, naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota.
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami benzynowymi lub
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
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Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, naleŜy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie lub teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego
prętów.
Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody.
MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez InŜyniera.
5.2.2

Prostowanie prętów

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.3

Cięcie prętów zbrojeniowych

Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się
równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym.
5.2.4

Odgięcia prętów, haki

Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23
normy PN-91/S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę
wynosi 10 d dla stali A-IIIN. Na zimno, na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm.
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
NaleŜy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są
tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
Walcówki i prętów nie naleŜy zginać w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odległość spoin
od krzywizny odgięcia powinna wynosić 10 d.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki podane dla
haków. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.3

MontaŜ zbrojenia

5.3.1

Wymagania ogólne

Rozstaw prętów zbrojenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową i PN-91/S-10042. Układ
zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułoŜeniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. W
konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem nie łuszczącej się rdzy.
Nie moŜna wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu
Ŝelbetowego powinna wynosić co najmniej:
− 0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
− 0,055m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
− 0,05m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
− 0,03m - dla zbrojenia głównego dźwigarów,
− 0,025m - dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne
zbrojeniowym.

jest chodzenie

i transportowanie
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Montowanie zbrojenia

5.3.2.1

Łączenie prętów za pomocą spawania

JeŜeli w Dokumentacji Projektowej nie określono sposobu łączenia prętów za pomocą spawania, to
dopuszcza się następujące rodzaje połączeń:
– czołowe, elektryczne, oporowe,
– nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
– nakładkowe spoiny jednostronne-łukiem elektrycznym,
– zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
– zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
– czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,
– czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,
– zakładkowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,
– czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika.
Miejsca spawania powinny być połoŜone poza odcinkami krzywizn prętów. Minimalna odległość
spoin od krzywizny odgięcia powinna wynosić l0d.
Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający
odpowiednie uprawnienia.
5.3.2.2

Łączenie prętów na zakład bez spawania

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) pojedynczych prętów prostych,
prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic.
Dopuszczalny procent prętów łączonych na zakład w jednym przekroju nie moŜe być większy niŜ:
dla prętów Ŝebrowanych

50%,

W jednym przekroju moŜna łączyć na zakład bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia
poprzecznego, niepracującego. Odległość w świetle prętów łączonych w jednym przekroju nie powinna być
mniejsza niŜ 2d i niŜ 20mm.
5.3.2.3

SkrzyŜowania prętów
Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej

SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1mm, uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm,
przy średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1,5mm.
NaleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze strzemionami bądź prętami
poprzecznymi.
Przy stosowaniu spawania skrzyŜowań prętów i strzemion, styki spawania mogą znajdować się na
jednym pręcie.
Dla właściwej grubości otulenia prętów betonem, naleŜy stosować podkładki dystansowe z tworzywa
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie
podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne
otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. Typ podkładek dystansowych powinien być
zatwierdzony przez InŜyniera.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile moŜliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych
węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny
krzyŜ wyŜarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm (przy średnicy prętów powyŜej 12
mm o średnicy nie mniejszej niŜ 1,5 mm).
6

Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6
Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją
Projektową oraz podanymi powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano
poniŜej:
- cięcia prętów ( L - długość pręta wg Dokumentacji Projektowej):
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- dla L < 6.0 m - w = ± 20 mm,
- dla L > 6.0 m - w = ± 30 mm;
- odgięcia ( odchylenia w stosunku do połoŜenia określonego w Dokumentacji Projektowej):
- dla L < 0.5 m - w = ± 10 mm,
- dla 0.5 m < L < 1.5 m - w = ± 15 mm,
- dla L > 1.5 m - w = ± 20 mm;
Usytuowanie prętów:
-

-

otulenie – nie mniejsze niŜ 25 mm,
- odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością elementu):
-dla h < 0.5 m - w = 10 mm,
-dla 0.5 m < h < 1.5 m - w = 15 mm,
-dla h > 1.5 m - w = 20 mm;
- odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a - jest odległością projektowaną pomiędzy
powierzchniami przyległych prętów):
- dla a < 0.05 m - w = ± 5 mm,
- dla a < 0.20 m - w = ± 10 mm,
- dla a < 0.40 m - w = ± 20 mm,
- dla a > 0.40 m - w = ± 30 mm;
- odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w kaŜdym punkcie zbrojenia (b - oznacza całkowitą
grubość lub szerokość elementu):
dla b < 0.25 m - w = ± 10 mm,
dla b < 0.50 m - w = ± 15 mm,
dla b < 1.50 m - w = ± 20 mm,
dla b > 1.50 m - w = ± 30 mm.
NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno
przekraczać 3%,
róŜnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 3mm,
dopuszczalna róŜnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 25 mm,
liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w
stosunku do wszystkich skrzyŜowań w siatce,
liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na
tym pręcie,
róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0.5 cm,
róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm.

Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę:
Do kaŜdej partii walcówki lub prętów wytwórca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o jakości,
stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami normy. Na Ŝądanie Zamawiającego podane w zamówieniu, do
kaŜdej partii naleŜy dołączyć Deklarację Zgodności wydaną przez producenta, w której naleŜy podać:
- nazwę wytwórcy,
- oznaczenie wyrobu zgodnie z PN-82/H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,
- masę partii.

Przy dostawach prefabrykatów zbrojarskich Wykonawca przedstawi InŜynierowi Świadectwo Jakości
Producenta Zbrojeń z załącznikami jw. Prefabrykaty winny być pakowane w wiązki z opisem, nr nazwa
elementu, nr rysunku, schemat figury, gat, ilość. Dostawca zbrojeń zostanie zaakceptowany przez InŜyniera i
podlegać będzie nadzorowi w procesie produkcji.
Badaniu na budowie naleŜy poddać kaŜdą partię stali, a program badań powinien obejmować:
a) sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
b) sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
c) sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215,
d) sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
e) próbę rozciągania wg PN-91/H-04310,
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f) próbę zginania na zimno PN-78/H-04408.
Badania dostawy stali na budowę naleŜy przeprowadzić dla kaŜdej partii stali nie większej niŜ 60 ton.
Z kaŜdej dostarczonej na budowę partii o jednakowej średnicy naleŜy komisyjnie pobrać po 6 próbek
do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. Stal moŜe być przeznaczona do zbrojenia
tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie.
Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.

Badania stali naleŜy przeprowadzić w niezaleŜnym laboratorium zatwierdzonym przez InŜyniera.
Badania wykonywane są na koszt Wykonawcy.
Protokół z badań stali zbrojeniowej powinien zawierać:
- datę wykonania badań,
- zakres badań,
- wyniki badań,
- stwierdzenie wad i odchyłek przekraczających granice dopuszczalne,
- ocenę komisji przeprowadzającej badania.
Protokoły z badań powinny stanowić integralną część Dziennika Budowy.
Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem
Do kaŜdej wiązki prętów powinna być przymocowana co najmniej jedna przywieszka z PCW
niezmywalna i przywieszki metalowe, na których powinny być podane w sposób trwały następujące oznaczenia:
- znak wytwórcy,
- średnica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie).

7

Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.1

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest kilogram (kg) zamontowanego i odebranego zbrojenia. Do obliczania
naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia tj. łączną długość prętów
poszczególnych średnic (m) pomnoŜoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m), zgodnie z
Dokumentacją Projektową. Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek
montaŜowych, „kobyłek“, „spinek“ ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału
w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach innych od wymaganych w Dokumentacji
Projektowej.
8

Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.1

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektowa i STWiORB

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB oraz pisemnymi
poleceniami InŜyniera.
8.2

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

8.2.1

Dokumenty i dane

−
−

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
pisemne stwierdzenia InŜyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i STWiORB,
inne pisemne stwierdzenia InŜyniera o wykonaniu Robót.
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8.2.2

Zakres Robót

Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia InŜyniera lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez InŜyniera w Dzienniku Budowy
zakończenia Robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia InŜyniera na rozpoczęcie betonowania elementów,
których zbrojenie podlega odbiorowi.
−
−
−
−
−

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
zgodności wykonania zbrojenia z Dokumentacją Projektową,
zgodności z Dokumentacją Projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
rozstawu strzemion,
prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania

Ogólne".
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.

9

Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt. 9.
9.1

Cena jednostkowa
Płaci się za kilogram (kg) zamontowanego i odebranego zbrojenia zgodnie z określeniami podanymi w

pkt. 7.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
-

opracowanie wszystkich opracowań wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami;
- wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej STWiORB oraz wynikających z opracowań
wykonanych przez Wykonawcę, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;
- zakup, dostarczenie i koszt składowania wszystkich materiałów podlegających wbudowaniu w ramach robót
wynikających z niniejszej STWiORB
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z
przyjętej technologii robót,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
- łączenie prętów, w tym spawane "na styk" lub "zakład"
- montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i
niniejszą STWiORB,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas
drogowy,
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.
Cena jednostkowa uwzględnia równieŜ wszystkie „zakłady“, przekładki montaŜowe, „spinki“ (elementy
mocujące zbrojenie pionowe), „kobyłki“ (elementy podtrzymujące górne zbrojenie w płytach) oraz drut
wiązałkowy.
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10

Przepisy związane

10.1

Normy

PN-S-10040:1999
PN-91/S-10042
PN-83/B-06251
PN-82/H-93215
PN-89/H-84023.06
PN-91/H-04310
PN-78/H-04408
PN-86/H-84028
PN-88/H-84020
PN-ISO 6935-2
PN-ISO 6935-2/Ak
PN-88/H-01105

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Wymagania i
badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie.
Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki.
Próba statyczna rozciągania metali.
Technologiczna próba zginania.
Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości .Gatunki.
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.
Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane.
Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.
Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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M.13.00.00. BETON
M.13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY
1

1. Wstęp

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych w ramach
realizacji zadania:
„Projekt remontu i rozbudowy obiektu mostowego w ciągu ulicy Kamieniec w Ustroniu”
1.2

Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3

Zakres Robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z
wykonaniem betonów konstrukcyjnych dla drogowych obiektów inŜynierskich.
Zakres robót obejmuje:
Beton ustroju niosącego w elementach o grubości < 60 klasy B40 (C35/45)
Niniejsza STWiORB dotyczy wszystkich czynności umoŜliwiających i mających na celu wykonanie
Robót związanych z:
− wykonaniem mieszanki betonowej,
− wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań,
− układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
− pielęgnacją betonu.
zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.4

Określenia podstawowe

1.4.1
Beton konstrukcyjny – beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego o wytrzymałości nie
mniejszej niŜ wytrzymałość betonu klasy B 25.
1.4.2
Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek
chemicznych.
1.4.3

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

1.4.4
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).
1.4.5
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie
suchym.
1.4.6
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem
jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania
próbek betonowych.
1.4.7
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.
1.4.8

Partia betonu – ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie,
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wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuŜszym niŜ 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam
sposób i w tych samych warunkach.
1.4.9
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.

Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inŜynierskich powinny być
spełnione wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich
usytuowanie”, zwanym dalej Rozporządzeniem [25].
2

Materiały

2.1

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2

Wytrzymałość betonu

Beton powinien mieć wytrzymałość określoną klasą zgodną z dokumentacją projektową, a takŜe:
a) w fundamentach i podporach obiektów mostowych, tunelach i konstrukcjach oporowych, których najmniejszy
wymiar jest większy od 60 cm, znajdujących się w nieagresywnym środowisku, z wyjątkiem podpór mostów
naraŜonych na niszczące działanie wody i kry – nie mniejszą niŜ B25,
b) w elementach i konstrukcjach wymienionych w pkt a):
- znajdujących się w agresywnym środowisku lub naraŜonych na niszczące działanie wody i kry,
- których najmniejszy wymiar jest nie większy niŜ 60 cm,
nie mniejszą niŜ B30,
c) w konstrukcjach nośnych przęseł i w elementach ich wyposaŜenia, w przepustach – nie mniejszą niŜ B30,
d) w konstrukcjach spręŜonych – nie mniejszą niŜ B35.
2.3

Składniki mieszanki betonowej

2.3.1

Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien być stosowany cement portlandzki CEM I
niskoalkaliczny:
1) do betonu klasy B25 – klasy 32,5 N,
2) do betonu klasy B30, B35 i B40 – klasy 42,5 N,
3) do betonu klasy B45 i większej – klasy 52,5 N,
spełniający wymagania normy PN-EN 197-1:2002 [2].
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatków).
1)
2)
3)
4)

Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem:
zawartość określona ułamkiem masowym krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S – nie większa niŜ 60%,
zawartość określona ułamkiem masowym C4AF + 2 x C3A - nie większa niŜ 20%,
zawartość określona ułamkiem masowym glinianu trójwapniowego C3A – nie większa niŜ 7%,
zawartość alkaliów nie powinna przekraczać 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.

Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej naleŜy przeprowadzić kontrolę
obejmującą:
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996 [4],
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996 [4].
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami dla cementu określonej klasy podanymi w normie
PN-EN 197-1:2002 [2].
Dla Ŝadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść w
palcach.
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Cement naleŜy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [2] oraz BN88/6731-08 [5].
Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z
wynikami badań z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia [25] oraz ST. KaŜda partia cementu przed jej
uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację InŜyniera.
2.3.2

Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno być marki nie mniejszej niŜ symbol liczbowy
klasy betonu i odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712 [6] dla kruszyw mineralnych. Ponadto
kruszywo powinno spełniać wymagania określone w punktach 2.3.2.1 i 2.3.2.2.
2.3.2.1

Kruszywo grube
Jako kruszywo grube powinny być stosowane:

1) do betonów klas B30 i wyŜszych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skał zbadanych przez uprawnioną
jednostkę badawczą, o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niŜ 16 mm, spełniające następujące
wymagania:
a) zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych nie powinna być większa niŜ 1%,
b) wskaźnik określony ułamkiem masowym rozkruszenia dla grysów granitowych nie powinien być większy
niŜ 16%, dla grysów bazaltowych i innych nie powinien być większy niŜ 8%,
c) nasiąkliwość dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany II nie powinna być większa niŜ 1,2%,
d) mrozoodporność dla kruszywa marki 30 wg metody bezpośredniej nie powinna być większa niŜ 2%, a wg
zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B-11112:1996 [8] nie większa niŜ 10%,
e) zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być większa niŜ 5%, a nadziarna nie
większa niŜ 10%,
f) zawartość ziaren nieforemnych nie powinna być wyŜsza niŜ 20%,
g) reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714.34 [7] nie wywołująca zwiększenia
wymiarów liniowych ponad 0,1%,
h) zawartość związków siarki nie powinna być wyŜsza niŜ 0,1%,
i) zawartość zanieczyszczeń obcych nie powinna być wyŜsza niŜ 0,25%,
j) zawartość zanieczyszczeń organicznych nie powodująca barwy ciemniejszej od
wzorcowej,
k) w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny,
l) dla betonów klasy B35 i klas wyŜszych uziarnienie kruszywa powinno być ustalone doświadczalnie. Do
betonu klasy B30 powinno się stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach
podanych na rysunku 1.
Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 ÷16 mm (dla betonu klasy B30)

2) do betonu klasy B25 – Ŝwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niŜ 31,5 mm, spełniający
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następujące wymagania:
a) w zakresie cech fizycznych i chemicznych określone w normie PN-86/B-06712 [6] dla kruszywa marki
30,
b) mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej nie powinna być większa niŜ 10%,
c) zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być większa niŜ 5%, a nadziarna nie
większa niŜ 10%,
d) nie dopuszcza się grudek gliny,
e) do betonu klasy B25 naleŜy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach
podanych na rysunku 2.

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0÷31,6 mm (dla betonu klasy B25)

2.3.2.2

Kruszywo drobne

Jako kruszywo drobne powinny być stosowane piaski o uziarnieniu nie większym niŜ 2 mm
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spełniające
wymagania:
1) w zakresie zawartości określonych ułamkiem masowym poszczególnych frakcji w stosie okruchowym:
a) ziarna nie większe niŜ 0,25 mm – (14÷19)%,
b) ziarna nie większe niŜ 0,5 mm – (33÷48)%,
c) ziarna nie większe niŜ 1 mm – (57÷76)%,
2) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:
zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych nie powinna być większa niŜ 1,5%,
zawartość określona ułamkiem masowym związków siarki – nie większa niŜ 0,2%,
zawartość określona ułamkiem masowym zanieczyszczeń obcych – nie większa niŜ 0,25%,
zawartość zanieczyszczeń organicznych nie powodująca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714.34 [7], nie wywołująca zwiększenia
wymiarów liniowych ponad 0,1%,
f) nie dopuszcza się grudek gliny.

a)
b)
c)
d)
e)

2.3.2.3

Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa

Przed uŜyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja InŜyniera, która
powinna być wydana na podstawie:
a) świadectwa jakości kruszywa wystawionego przez dostawcę (deklaracji lub certyfikatu zgodności z PN-86/B06712 [6]) i zawierającego wyniki pełnych badań zgodnie z PN-86/B-06712 [6] oraz okresowo wynik
badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej,
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b) przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących:
−
−
−
−
−
−

oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [9],
oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [10] (dotyczy kruszywa grubego),
oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12 [11],
oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych),
oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [12],
naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 [13] dla korygowania
recepty roboczej betonu.
2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Wodę zarobową do betonu zaleca się czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody
wodociągowej nie wymaga badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN
1008:2004
2.3.3

Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza się zastosowanie
1) domieszek uplastyczniających,

domieszek

i

dodatków

do

betonu,

a

w

szczególności:

2) domieszek upłynniających,
3) domieszek zwiększających wiąźliwość wody,
4) domieszek napowietrzających,
5) domieszek przyspieszających wiązanie,
6) domieszek przyspieszających początkowy przyrost wytrzymałości,
7) domieszek opóźniających wiązanie,
8) domieszek i dodatków uszlachetniających,
9) domieszek i dodatków mineralnych,
10) domieszek barwiących w betonach stosowanych do wykończenia powierzchni schodów i pochylni,
11) domieszek mrozoochronnych.
2.3.3.1
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie
wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. NaleŜy teŜ ocenić wpływy
domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.
Domieszki do betonu powinny spełniać wymagania PN-EN 934-2:2002 [24] oraz wymagania podane
w „Zaleceniach dotyczących stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw w budownictwie
komunikacyjnym” [26].
Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawić aprobatę techniczną wydaną przez
IBDiM oraz atest producenta.
2.4

Skład mieszanki betonowej

2.4.1

Ustalanie składu mieszanki betonowej

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 [15] tak, aby przy
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez
InŜyniera.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony
następującymi zasadami:

zgodnie z „Rozporządzeniem” [25] i

1) skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w
wyniku zagęszczania przez wibrowanie,
2) wartość stosunku c/w nie moŜe być mniejsza od 2 (wartość stosunku w/c nie większa niŜ 0,5),
3) konsystencja mieszanki nie moŜe być rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PN-88/B-06250 [15]),
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sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg metody stoŜka opadowego. Dopuszcza się badanie
stoŜkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. RóŜnice między załoŜoną konsystencją mieszanki, a
kontrolowaną nie mogą przekroczyć ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be i ± 10 mm przy pomiarze stoŜkiem
opadowym.
4) stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać
najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN88/B-06250 [15] nie powinna przekraczać:
− wartości 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
− przedziałów wartości podanych w tablicy 1 w przypadku stosowania domieszek napowietrzających.
Tablica 1. Zawartość powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzającymi
Lp.

Rodzaj betonu

1

Beton naraŜony na czynniki
atmosferyczne
Beton naraŜony na stały dostęp wody,
przed zamarznięciem

2

Zawartość powietrza, w %,
przy uziarnieniu kruszywa
0 ÷ 31,5 mm
0 ÷ 16 mm
3÷5
3,5 ÷ 5,5
4÷6

4,5 ÷ 6,5

5) zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ 42 % - przy kruszywie
grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm,
6) optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
− z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji zawierających róŜną, 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,
7) maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące:
− 400 kg/m3 dla betonu klasy B25 i B30,
− 450 kg/m3 dla betonu klas B35 i wyŜszych.
Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą InŜyniera,
8) przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 100C), średnią wymaganą wytrzymałość
na ściskanie naleŜy określić jako równą
1,3 RbG .
2.4.2. Wymagane właściwości betonu
Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane właściwości betonu
Lp.
1

Cecha
Nasiąkliwość

2.5
Do 4 %

Wymaganie

Metoda badań wg

2
3

Wodoszczelność Większa od 0,8 MPa (W8)
Mrozoodporność Ubytek masy nie większy od 5%.
Spadek wytrzymałości nie większy od
20 % po 150 cyklach zamraŜania i
odmraŜania (F150)

PN-88/B-06250
[15]
PN-88/B-06250 [15]
PN-88/B-06250 [15]

W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności na działanie mrozu
powinno być wykonane wg PN-88/B-06250 [15], z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na
oddzielnych próbkach.
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3

Sprzęt

3.1

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 3.
Sprzęt do wykonania robót musi uzyskać akceptację InŜyniera.

3.2

Sprzęt do wykonania robót

3.2.1

Dozowanie składników
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo.

3.2.2

Mieszanie składników

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
3.2.3

Transport mieszanki betonowej
Do transportu mieszanek betonowych naleŜy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”).
Zabrania się stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilość „gruszek” naleŜy 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.
3.2.4

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich
opróŜnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
3.2.5

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 krzyŜującymi 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 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 4.

4.2

Transport i przechowywanie cementu
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [5].

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005 [16]. Masa worka z cementem powinna wynosić 50 ±2 kg. Kolory
rozpoznawcze worków oraz napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002 [2].
Cement workowany powinien być składowany składach otwartych (w wydzielonych miejscach
zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z boków przed opadami) lub w magazynach zamkniętych
(budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach). PodłoŜa składów otwartych powinny być
twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i
zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Do transportu cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosamochody wyposaŜone
we wsypy umoŜliwiające 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
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[2]. Cement luzem powinien być przechowywany w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych,
Ŝelbetowych lub betonowych przystosowanych do pneumatycznego załadowywania i wyładowywania cementu
luzem, zaopatrzonych w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku
lub otwory do przeprowadzenia kontroli cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).
Do kaŜdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane
oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002 [2]. KaŜda partia cementu, dla której wydano
oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umoŜliwiający jej łatwe
rozróŜnienie.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜy od miejsca przechowywania. Cement nie moŜe
być uŜyty do betonu po okresie:
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
– po upływie trwałości podanego przez Wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.
4.3

Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo naleŜy transportować i przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentów, marek i gatunków. Kruszywo powinno być składowane na dobrze zagęszczonym i odwodnionym
podłoŜu.
4.4

Ogólne zasady transportu masy betonowej

Masę betonową naleŜy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie
masy w stosunku do stanu początkowego. Masę betonową moŜna transportować mieszalnikami samochodowymi
(„gruszkami”). Ilość „gruszek” naleŜy 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.
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania
masy betonowej o takiej konsystencji, jaka została ustalona dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju
konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:
− 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyŜszej niŜ + 15°C,
− 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,
− 30 minut przy temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ + 30°C.
Mieszankę powinno się dostarczać do miejsca ułoŜenia w pojemnikach o konstrukcji umoŜliwiającej
łatwe ich opróŜnianie.
Do dostarczania mieszanki na odległość nie większą niŜ 10 m dopuszcza się stosowanie przenośników
taśmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu następujących warunków:
a)

masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej,

b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niŜ 1 m/s,
c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niŜ 18° przy transporcie do góry
transporcie w dół,

i 12° przy

d) przenośnik powinien być wyposaŜony 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.
Przy betonowaniu słupów, korpusów podpór oraz wysokich ścian przyczółków do transportu betonu
powinno się uŜywać rynien lub lejów zsypowych. Wysokość, z której spada mieszanka betonowa nie powinna
wynosić więcej niŜ 0,5 m. Mieszankę betonową moŜna transportować za pośrednictwem rynien zsypowych z
wysokości do 3,0 m, a za pomocą leja zsypowego – do 8,0 m.

5

Wykonanie robót

5.1

Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 5.
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5.2

Zalecenia ogólne

5.2.1

Zgodność wykonywania robót z dokumentacją

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową, STWiORB oraz z
wymaganiami norm PN-88/B-06250 [15], PN-99/S-10040 [17] i „Rozporządzeniem” [25] oraz dokumentacją
technologiczną dostarczoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez InŜyniera.
Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawcę powinna zawierać projekt
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
betoniarskie, projekty wykonawcze rusztowań i deskowań, projekt technologiczny betonowania.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmować:
wybór składników betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
sposób transportu mieszanki betonowej,
kolejność i sposób betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,
sposób pielęgnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji,
zestawienie koniecznych badań.

5.2.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zakres robót

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowań i rusztowań),
wytworzenie mieszanki betonowej,
podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej,
pielęgnację betonu,
rozbiórkę deskowań i rusztowań,
wykańczanie powierzchni betonu,
roboty wykończeniowe.

5.3

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót betoniarskich, powinna być stwierdzona przez InŜyniera prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
– prawidłowość wykonania zbrojenia,
– zgodność rzędnych z dokumentacja projektową,
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej,
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, ułoŜenia łoŜysk itp.,
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję
(kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.),
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
5.3.1

Deskowania

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte
w dokumentacji projektowej lub wg własnego opracowania, zgodnie z PN-99/S-10040 [17]. W przypadkach
stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być kaŜdorazowo oparty na obliczeniach statycznych.
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczenia i
obciąŜania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
– zapewniać wykończenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej,
– zapewniać odpowiednią szczelność; połączenia na śruby między płytami są niedozwolone,
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych,
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– powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą specjalnego oleju do form,
zaakceptowanego przez InŜyniera.
Deskowania powinny być przed wypełnieniem mieszanką betonową dokładnie sprawdzone i odebrane,
aby wykluczały moŜliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.
Wykonawca powinien zawiadomić InŜyniera, o tym Ŝe deskowanie jest gotowe do wypełnienia betonem, na tyle
wcześnie, aby InŜynier był w stanie dokonać inspekcji deskowania przed ułoŜeniem betonu.
Dopuszcza się następujące odchylenia deskowań od wymiarów nominalnych przewidzianych
dokumentacją projektową:
– rozstaw Ŝeber deskowań ± 0,5% i nie więcej niŜ 2 cm,
– grubość desek jednego elementu deskowania: ± 0,2 cm,
– odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 1%,
– odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niŜ 0,5 cm,
– wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm na odcinku 3 m,
– odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych):
−0,2% wysokości lecz nie więcej niŜ –0,5 cm,
+0,5% wysokości, lecz nie więcej niŜ +2 cm,
−0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niŜ –0,2 cm,
+0,5% grubości (szerokości), lecz nie więcej niŜ +0,5 cm.
5.3.1.1.1
Dopuszczalne ugięcia deskowań:
1/200 l

-

w deskach i belkach pomostów,

1/400 l

-

w deskach deskowań widocznych powierzchni mostów betonowych i Ŝelbetowych,

1/250 l

-

w deskach deskowań niewidocznych powierzchni mostów betonowych i Ŝelbetowych.

Wszystkie deskowania powinny być tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.
5.3.2

Rusztowania

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosącego naleŜy wykonać według projektu
technologicznego, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Rusztowania powinny spełniać
wymagania podane w PN-99/S-10040 [17]. Rusztowania muszą uwzględniać podniesienie wykonawcze ustroju
niosącego (podane w dokumentacji projektowej) oraz wpływ osiadania samych podpór tymczasowych przyjętych
przez Wykonawcę. Sposób posadowienia rusztowania mostów naleŜy uzgodnić z administratorem cieku lub rzeki
oraz uzyskać wszelkie pozwolenia.
W konstrukcji rusztowań moŜna dopuścić następujące odchylenia od wymiarów lub połoŜenia:
a) zmniejszenie przekroju elementu nie więcej niŜ o 15%,
b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie więcej niŜ o 20 cm,
c) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze łukowej, lecz nie więcej niŜ wychylenie o ± 10
cm w poziomie w mierze liniowej,
d) róŜnice w rozstawie belek poprzecznych (oczepów) lub podłuŜnic (rygli lub dźwigarków) o ± 20 cm,
e) róŜnice w połoŜeniu górnej krawędzi oczepu +2 cm i –1 cm,
f) strzałki róŜne od obliczeniowych do 10%.
5.4

Wytworzenie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie
produkcji betonu, który moŜe zapewnić spełnienie Ŝądanych w STWiORB wymagań. Wykonywanie masy
betonowej powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez InŜyniera.
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 pobliŜu miejsca mieszania
mieszanki betonowej.
Przygotowując mieszankę betonową wszystkie składniki powinno się dozować wyłącznie wagowo z
dokładnością ± 3% w przypadku kruszywa oraz ± 2% w przypadku pozostałych składników. Wagi powinny być
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane
co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
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Składniki powinno się mieszać wyłącznie w betoniarkach przeciwbieŜnych. Czas mieszania powinien
być ustalony doświadczalnie w zaleŜności od składu mieszanki betonowej oraz od rodzaju urządzenia
mieszającego, jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty.
5.5

Podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

5.5.1

Roboty przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej

Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich
robót poprzedzających betonowanie, zgodnie z pkt.5.3.
Deskowanie naleŜy pokryć środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.
NaleŜy pamiętać o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworów, nisz, zagłębień, zamocowań zgodnie z
dokumentacją projektową. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów
obciąŜają całkowicie Wykonawcę zarówno jeśli chodzi o późniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne
opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych podwykonawców).
5.5.2

Układanie mieszanki betonowej

Przy stosowaniu pomp do układania mieszanki betonowej wymaga się sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, naleŜy 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 naleŜy przestrzegać dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając
wibratorami wgłębnymi;
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy;
– przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory
wgłębne.
5.5.3

Zagęszczanie mieszanki betonowej

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki:
− wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie
większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej,
− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia ani deskowania buławą wibratora,
− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość
5÷8 cm w
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s, po czym wyjmować
powoli w stanie wibrującym,
− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35÷0,7 m,
− grubość płyt zagęszczanych wibratorami nie powinna być mniejsza niŜ 12 cm; płyty o mniejszej grubości
naleŜy zagęszczać za pomocą łat wibracyjnych,
− 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 s,
− wibratory przyczepne mogą być stosowane do zagęszczania mieszanki betonowej w elementach nie
grubszych niŜ 0,5 m, przy jednostronnym dostępie oraz 2,0 m przy obustronnym,
− 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 naleŜy 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
InŜyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów.
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Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej i uzgodnionych z InŜynierem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być
uzgodnione z InŜynierem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być
prostopadła do kierunku napręŜeń głównych, ukształtowana i zlokalizowana zgodnie z PN-91/S-10042 [18].
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia
betonu stwardniałego ze świeŜym przez:
− usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa
cementowego,
− narzucenie warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2÷3 mm lub zaprawy
cementowej 1:1 o grubości 5 mm; dopuszcza się stosowanie warstw sczepnych, dla których Wykonawca
przedstawi aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM,
− obfite zwilŜenie wodą.
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli
temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego
betonu.
5.5.5

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5°C,
zachowując warunki umoŜliwiające 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 -5°C, jednak wymaga to
zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili układania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego
wytrzymałości 15 MPa. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być
wyŜsza niŜ 35°C.
b) Zabezpieczenie robót betonowych podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu bez
stosowania odpowiednich zabezpieczeń.
5.6

Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ 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). Przy temperaturze +15°C i wyŜszej, beton naleŜy polewać w
ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następne dni jak wyŜej.
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie
jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 [14].
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
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Rozbiórka deskowań i rusztowań

Rozformowanie konstrukcji, moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałości
projektowej i po okresie dojrzewania określonym w STWiORB i dokumentacji projektowej. Wcześniejsze
rozformowanie elementów konstrukcji jest moŜliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem i akceptacji
InŜyniera.
5.8

Wykańczanie powierzchni betonu

Dla widocznych powierzchni betonowych obowiązują następujące wymagania:
a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień, wybrzuszeń ponad
powierzchnię,
b) pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
c) równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom
producenta zastosowanej hydroizolacji i STWiORB określającej warunki układania hydroizolacji,
d) kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłuŜnych powinno następować podczas betonowania
elementu. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnię płyty powinno się
wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni zmierzone na
łacie długości
4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm,
e) ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane; jeŜeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu
deskowań naleŜy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej
wody,
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 stęŜeń deskowań lub inne 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 Ŝywicznym o składzie zatwierdzonym
przez InŜyniera. Bardzo duŜe ubytki i nierówności płyty przekraczające 2 cm naleŜy naprawić betonem
cementowym bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez InŜyniera.
5.9

Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót
wykończeniowych naleŜą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków
terenowych, takie jak:
– odtworzenie elementów czasowo usuniętych,
– roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
–
6

Kontrola jakości robót

6.1

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne”, pkt 6.

6.2

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.) i na ich podstawie sprawdzić właściwości zastosowanych materiałów na zgodność z
wymaganiami podanymi w ST,
b) wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 lub
przez InŜyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji.
6.3

Badania składników mieszanki betonowej

Bezpośrednio przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej naleŜy przeprowadzić
kontrolę obejmującą:
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oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996 [4],
oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996 [4],
obecności grudek gliny.
Wyniki badań powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla cementu

Klasa
cementu
Klasa 32,5
Klasa 42,5
Klasa 52,5

Wytrzymałość na ściskanie, MPa,

Początek

wczesna
po 2 dniach
≥ 10
≥ 20

po 7 dniach

normowa,
po 28 dniach

czasu wiązania, min

≥ 16
-

≥ 32,5
≥ 42,5
≥ 52,5

≥ 75
≥ 60
≥ 45

≤ 52,5
≤ 62,5
-

Stałość objętości
(rozszerzalność),
mm
≤ 10

Nie dopuszcza się obecności grudek gliny.

W przypadku gdy:
− czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają PN-EN 196-3:1996 [4],
− cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [2],
− okres przechowywania cementu jest dłuŜszy niŜ podano w PN-EN 197-1:2002 [2],
obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-EN 196-1:1996 [3]
Przed uŜyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kaŜdej dostarczonej partii, naleŜy
przeprowadzić kontrolę obejmującą:
− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-2:2000 [9],
− oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [10] (dotyczy kruszywa grubego),
− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12 [11],
− oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych),
− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [12].
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.2.
Przed uŜyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń naleŜy przeprowadzić badania zgodnie z PN-EN 1008:2004 [14].
Dodatki i domieszki do betonu naleŜy badać zgodnie z ich aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM
oraz PN-EN 934-2:2002 [24].
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji.
6.4

Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu

6.4.1

Zakres kontroli

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej:
− konsystencja mieszanki betonowej,
− zawartość powietrza w mieszance betonowej,
−
−
−
−

oraz betonu:
wytrzymałość betonu na ściskanie,
nasiąkliwość betonu,
odporność betonu na działanie mrozu,
przepuszczalność wody przez beton.

Ilość pobieranych próbek do kontroli jakości betonu powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w
PN-88/B-06250 [15] oraz w planie kontroli jakości betonu zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na
części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do
kontroli jakości mieszanki i betonu. Plan kontroli jakości betonu podlega akceptacji InŜyniera. Projektant moŜe
określić dodatkowe wymagania dotyczące kontroli jakości betonu.
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Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się zgodnie z planem kontroli jakości betonu a takŜe na
próbkach laboratoryjnych 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. Badanie naleŜy
przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. RóŜnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a
kontrolowaną nie powinny przekroczyć wartości podanych w pkt. 2.4.1.
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego w/c, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2.3.4 niniejszej specyfikacji technicznej.
6.4.3

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową
zgodnie z planem kontroli jakości betonu a takŜe podczas projektowania składu mieszanki betonowej, a przy
stosowaniu domieszek napowietrznych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Badanie
to naleŜy przeprowadzić uŜywając przyrządu pomiarowego wg PN-85/B-04500 [19] zgodnie z PN-88/B-06250
[15].
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczać przedziałów
wartości podanych w rozdz. 2.4.1 niniejszej specyfikacji.
6.4.4

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) naleŜy pobrać próbki o
liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niŜ: 6 próbek na partię betonu lub na jeden element
12 próbek w przypadku elementów konstrukcji
obiektu (np. słup, podporę) o objętości do 50 m3,
betonowych o objętości powyŜej 50 m3, 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 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 [15]. Ocenie
podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.
Typ próbek do badań wytrzymałości na ściskanie określono w normie PN-88/B-06250 [15]. W
przypadku badania próbek innych niŜ podstawowe (sześcienne o boku 150 mm), wyniki naleŜy sprowadzić do
próbki podstawowej, stosując współczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250 [15].
Do określonej klasy moŜna zakwalifikować beton o określonej wytrzymałości gwarantowanej
określonej wg PN-88/B-06250 [15].
Badanie betonu, jeŜeli dokumentacja projektowa nie zakłada inaczej, powinno być przeprowadzane na
próbkach z betonu w wieku 28 dni. JeŜeli badanie jest przeprowadzane na próbkach o innym wieku, naleŜy
wynik sprowadzić do wytrzymałości odpowiadającej wiekowi betonu 28 dni, stosując współczynniki
przeliczeniowe wg PN-88/B-06250 [15].
6.4.5

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu

Badanie naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
przeprowadza się na próbkach laboratoryjnych przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niŜ 1 raz na 5 tys. m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na
próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza
się zgodnie z planem kontroli, zaleca się wykonanie badania na co najmniej na 5 próbkach pobranych z
wybranych losowo róŜnych miejsc konstrukcji, po 28 dniach dojrzewania betonu.
6.4.6

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu

Badanie naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. 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 2 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niŜ 1 raz na 5 tys. m3 betonu. Zaleca się
badanie mrozoodporności na próbkach wyciętych z konstrukcji, w liczbie wskazanej w planie kontroli. Do
sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach mających styczność ze środkami odmraŜającymi,
zaleca się stosowanie badania wg metody przyspieszonej (wg PN-88/B-06250 [15]).
W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności betonu na działanie mrozu
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powinno być wykonane wg PN-88/B-06250 [15], z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na
oddzielnych próbkach.
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli spełnione są następujące
warunki:
a) po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250 [15]:
– próbka nie wykazuje pęknięć,
– łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy próbek nie zamraŜanych,
– obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie jest
większe niŜ 20%,
b) po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250 [15]:
– próbka nie wykazuje pęknięć,
– ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków nie przekracza w Ŝadnej próbce
wartości 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
6.4.7

Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton (wodoszczelności betonu)

Badanie naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. 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 3 razy w okresie betonowania, ale nie rzadziej niŜ raz na 5000 m3 betonu. Dopuszcza się
badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji, pod warunkiem, Ŝe nie spowoduje to obniŜenia
wodoszczelności obiektu. 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 [15], nie stwierdza się
oznak przesiąkania wody.
6.4.8

Pobranie próbek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych
normą PN-88/B-06250 [15] i planem kontroli jakości oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
6.4.9

Badania nieniszczące betonu w konstrukcji

W przypadkach technicznie uzasadnionych InŜynier moŜe zlecić przeprowadzenie badania betonu w
konstrukcji.
–
–
–
–

6.5

Do badania betonu w konstrukcji mogą być wykorzystane następujące metody:
sklerometryczna (np. za pomocą młotka Schmidta wg PN-74/B-06262 [20]),
ultradźwiękowa (wg PN-74/B-06261 [21]),
lokalnie niszczące (np. metoda badań próbek wyciętych z konstrukcji),
inne metody badań pośrednich i bezpośrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania
proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymałościowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukcji
odwiertach lub wykonanych wcześniej próbkach.
Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych

Podane niŜej tolerancje wymiarów moŜna traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja
projektowa albo STWiORB nie przewidują inaczej.
–
–
–
–
–
–
–
–

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w dokumentacji projektowej wynoszą:
długość przęsła: ± 2,0 cm,
rozpiętość usytuowania łoŜysk: ± 1,0 cm,
oś podłuŜna w planie: ± 2,0 cm,
usytuowanie w planie belek podłuŜnych i poprzecznych: ± 2,0 cm,
wysokość dźwigara: +0,5% i -0,2%, lecz nie więcej niŜ 5 mm,
szerokość dźwigara: +0,4% i -0,2%, lecz nie więcej niŜ 3mm,
grubość płyt: +1% i -0,5%, lecz nie więcej niŜ ± 0,5 cm,
rzędne wysokościowe: ± 1,0 cm,

–
–

Tolerancje dla fundamentów:
usytuowanie w planie: ± 5,0 cm (dla fundamentów o szer. < 2,0 m: ± 2,0 cm),
rzędne wierzchu ławy: ± 2,0 cm,
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płaszczyzny i krawędzie- odchylenie od pionu: ± 2,0 cm,

–
–
–

Tolerancje dla podpór masywnych i słupowych:
pochylenie ścian i słupów: 0,5% wysokości (jednak dla słupów nie więcej niŜ 1,5 cm),
wymiary w planie: ± 2,0 cm dla podpór masywnych, ± 1,0 cm dla podpór słupowych,
rzędne wierzchu podpory: ± 1,0 cm.

6.6

Kontrola rusztowań i deskowań

Badania elementów rusztowań i deskowań naleŜy przeprowadzać w zaleŜności od uŜytego materiału
zgodnie z:
– PN-89/S-10050 [22] w przypadku elementów stalowych,
– PN-93/S-10080 [23] w przypadku konstrukcji drewnianych.
–
–
–
–
–
–

KaŜde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie którego naleŜy sprawdzać:
rodzaj uŜytego materiału na zgodność z projektem technologicznym,
łączniki, złącza,
poziomy górnych krawędzi przed obciąŜeniem i po obciąŜeniu oraz krawędzi dolnych stanowiących miarę
odkształcalności posadowienia (niwelacyjnie),
efektywność stęŜeń,
wielkość podniesienia wykonawczego,
przygotowanie podłoŜa i sposób przezywania nacisków na podłoŜe.

KaŜde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny
być:
– rodzaj uŜytego materiału na zgodność z projektem technologicznym,
– szczelność deskowań w płaszczyznach i naroŜach,
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz porównanie z
poziomem wymaganym.
Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny być przedmiotem kontroli geodezyjnej w
nawiązaniu do niezaleŜnych reperów.
Podczas budowy rusztowań i deskowań oraz podczas ich obciąŜania świeŜym betonem powinny być
prowadzone badania geodezyjne w nawiązaniu do reperów państwowych. Pomiary te powinny być prowadzone
równieŜ w czasie dojrzewania betonu, oraz przy rozbiórce deskowań i rusztowań aŜ do wykonania próbnego
obciąŜenia.
6.7

Kontrola wykończenia powierzchni betonowych

JeŜeli dokumentacja projektowa oraz STWiORB nie przewidują inaczej, wszystkie widoczne
powierzchnie betonowe powinny być gładkie i mieć jednolitą barwę i fakturę. Na powierzchniach tych nie mogą
być widoczne Ŝadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnętrzną wykładzinę
deskowań, która powinna być odpowiednio przymocowana do deskowania. Pęknięcia elementów
konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Dopuszcza się rysy skurczowe przy rozwarciu nie większym niŜ 0,2 mm;
jeŜeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-91/S-10042 [18]. Rysy te nie powinny przekraczać długości 1,0 m w
kierunku podłuŜnym i połowy szerokości belki w kierunku poprzecznym, lecz nie więcej niŜ 0,5 m.
NaleŜy wykluczyć pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki naleŜy wypełnić betonem o minimalnym
skurczu i wytrzymałości nie mniejszej niŜ wytrzymałość betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidłowości
wykończenia powierzchni muszą być naprawione przez Wykonawcę.
7

Obmiar robót

7.1

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.

7.2

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wbudowanego betonu danej klasy.
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8

Odbiór robót

8.1

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8 .

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2
–
–

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykonanie deskowań i rusztowań,
wykonanie betonu w konstrukcjach ulegających zakryciu (np. fundamentów).

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne“
[1] oraz niniejszej ST.
9

Podstawa płatności

9.1

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] ,

pkt 9.
9.2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 betonu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
wykonanie i uzgodnienia projektów technologicznych (w tym projektów deskowań i rusztowań),
wykonanie operatów wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas robót nad
rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń,
opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,
wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki,
ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,
wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu,
wykonanie przerw dylatacyjnych,
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacją projektową otworów jak równieŜ osadzenie
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,
rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,
oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych,
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.

Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej, STWiORB i
specyfikacji technicznej.
9.3
–
–

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejsza STWiORB obejmuje:
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych.

10

Przepisy związane

10.1

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
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10.2
Normy
2. PN-EN 197-1:2002

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego uŜytku
3. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu – Oznaczanie wytrzymałości
4. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu – Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości
5. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
6. PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu
7. PN-91/B-06714.34
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej
8. PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
9. PN-EN 933-1:2000
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego
10. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4. Oznaczanie kształtu ziarn
11. PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
12. PN-78/B-06714.13
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
13. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie
gęstości ziaren i nasiąkliwości
14. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
15. PN-88/B-06250
Beton zwykły
16. PN-76/P-79005
Opakowania transportowe. Worki papierowe
17. PN-99/S-10040
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Wymagania i
badania
18. PN-91/S-10042
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie
19. PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
20. PN-74/B-06262
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N
21. PN-74/B-06261
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
wytrzymałości betonu na ściskanie
22. PN-89/S-10050
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
23. PN-93/S-10080
Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania
24. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2. Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie

10.3
Inne dokumenty
25. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735
26. Zalecenia dotyczące stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw w budownictwie
komunikacyjnym. GDDP, 1998

61

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych M.13.01.00.

62

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych M.13.01.01.

M.13.01.01.

BETON KONSTRUKCYJNY KLASY B50 (C40/50)

1

Wstęp

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych w ramach
realizacji zadania:
„Projekt remontu i rozbudowy obiektu mostowego w ciągu ulicy Kamieniec w Ustroniu”
1.2

Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3

Zakres Robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z
wykonaniem betonów konstrukcyjnych dla drogowych obiektów inŜynierskich. Zakres robót obejmuje beton
nadpłyty klasy B50 (C40/50)
Niniejsza STWiORB dotyczy wszystkich czynności umoŜliwiających i mających na celu wykonanie
Robót związanych z:
− wykonaniem mieszanki betonowej,
− wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań,
− układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
− pielęgnacją betonu.
zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.4

Określenia podstawowe
Wg Specyfikacji-M.13.01.00.

1.5

Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne".

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
– organizacji robót budowlanych;
– zabezpieczenia interesu osób trzecich;
– ochrony środowiska;
– warunków bezpieczeństwa pracy;
– zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
– warunków organizacji ruchu;
– zabezpieczenia chodników i jezdni
podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”
1.6

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”
2

Materiały
Wg Specyfikacji-M.13.01.00.

3

Sprzęt
Wg Specyfikacji-M.13.01.00.

4

Transport
Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
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5

Wykonanie robót
Wg Specyfikacji-M.13.01.00.

6

Kontrola jakości robót
Wg Specyfikacji-M.13.01.00.

7

Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.

7.1

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1 m3 [metr sześcienny] wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu. Z
kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość betonu wg Dokumentacji Projektowej.
8

Odbiór robót
Wg Specyfikacji-M.13.01.00.

9

Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00 "Wymagania
ogólne" pkt. 9.
9.1

Cena jednostkowa

Płaci się za metr sześcienny (m3) wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu, zgodnie z
określeniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i
obejmuje:
− opracowanie wszystkich opracowań wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami;
− wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej STWiORB oraz wynikających z opracowań
wykonanych przez Wykonawcę, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;
− sporządzenie Projektu Rusztowań i Deskowań,
− sporządzenie Projektu Technologicznego Betonowania,
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z
przyjętej technologii robót,
− wykonanie operatów wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas robót nad
rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń,
− opracowanie recept,
− wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
− oczyszczenie deskowania,
− zakup mieszanki betonowej lub przygotowanie jej z własnych materiałów i dostarczenie,
− transport mieszanki,
− ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
− przygotowanie betonu i wykonanie warstw czepnych w przypadku przerw roboczych,
− wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu,
− wykonanie przerw dylatacyjnych,
− wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otworów jak równieŜ osadzenie potrzebnych
zakotwień, marek, rur itp.;
− rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,
− oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych,
− wykonanie badań i pomiarów,
− oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.
Zbrojenie jest płatne oddzielnie.
10

Przepisy związane
Wg Specyfikacji-M.13.01.00.
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M.13.02.00. BETON NIEKONSTRUKCYJNY
M.13.02.01. BETON WYRÓWNAWCZY KLASY B10 (C8/10)
1

Wstęp

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych w ramach
realizacji zadania:
„Projekt remontu i rozbudowy obiektu mostowego w ciągu ulicy Kamieniec w Ustroniu”
1.2

Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3

Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą wykonania Robót wymienionych w pkt.1.1.
związanych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego klasy B10 w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją
Projektową. Zakres obejmuje:
− wykonanie ław fundamentowych pod umocnienie z brukowca
− podłoŜe ław fundamentowych
− warstwa ochronna izolacji z betonu
− podwalina umocnienia stoŜków skarpowych

1.4

Określenia podstawowe

Beton niekonstrukcyjny – beton w elementach obiektu mostowego, ustalonych w dokumentacji
projektowej, o wytrzymałości klasy B 10.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz z STWiORB M13.01.00 „Beton
konstrukcyjny”.
1.5

Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00.00 "Wymagania Ogólne".

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
– organizacji robót budowlanych;
– zabezpieczenia interesu osób trzecich;
– ochrony środowiska;
– warunków bezpieczeństwa pracy;
– zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
– warunków organizacji ruchu;
– zabezpieczenia chodników i jezdni
podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania Ogólne”

1.6

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”
2

Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB
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DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Dla betonu niekonstrukcyjnego klasy B10, stosowanego w drogowych obiektach inŜynierskich nie
obowiązują wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich
usytuowanie. Beton powinien być wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-88/B-06250.
2.1

Składniki mieszanki betonowej

2.1.1

Cement

Do wykonania betonu klasy B10, powinien być stosowany cement klasy 32,5 N spełniający
wymagania normy PN-EN 197-1:2002.
Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej naleŜy przeprowadzić kontrolę
obejmującą:
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996.
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 N podanymi w normie
PN-EN 197-1:2002. Nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść w palcach.
Cement naleŜy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 oraz BN88/6731-08.
Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z
wynikami badań z uwzględnieniem wymagań STWiORB. KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu
musi uzyskać akceptację InŜyniera.
2.1.2

Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy B10, powinno być marki nie mniejszej niŜ 10 i odpowiadać
wymaganiom normy PN-86/B-06712 dla kruszyw mineralnych. Ponadto kruszywo powinno spełniać poniŜsze
wymagania:
– jako kruszywo grube powinien być stosowany Ŝwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niŜ 31,5
mm,
– łączne uziarnienie kruszywa powinno mieścić się w granicach podanych na rysunku 1,
– przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych naleŜy uwzględnić wymagania pktu 2.2,
– ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego elementu i 3/4
odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku
betonowania.
Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0÷31,5 mm

Przed uŜyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja InŜyniera, która
powinna być wydana na podstawie:
a) świadectwa jakości kruszywa wystawionego przez dostawcę (deklaracji lub certyfikatu zgodności z PN-86/B06712) i zawierającego wyniki pełnych badań zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania
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specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej,
b) przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących:
− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
− oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),
− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12,
− oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych),
− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13,
− naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-771097-6:2000 oraz stałości zawartości
frakcji 0 ÷ 2 mm dla korygowania recepty roboczej betonu.
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami PN-86/B06712, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednich frakcji
kruszywa.

2.1.3

Woda zarobowa do betonu

Wodę zarobową do betonu naleŜy czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody wodociągowej
nie wymaga badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
2.2
Skład mieszanki betonowej
2.2.1

Ustalanie składu mieszanki betonowej

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z STWiORB oraz normą PN-88/B-06250
tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on
zatwierdzenia przez InŜyniera.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z następującymi zasadami:
1) skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w
wyniku zagęszczania przez wibrowanie,
2) wartość stosunku w/c powinna być nie większa niŜ 0,6 dla betonu naraŜonego bezpośrednio na działanie
czynników atmosferycznych i niŜ 0,55 dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem,
3) odpowiednią urabialność mieszanki uzyskuje się przez dobór konsystencji mieszanki oraz dobór odpowiedniej
ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniŜej 0,125 mm:
– konsystencja mieszanki nie powinna być rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PN-88/B-06250),
sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg metody stoŜka opadowego. Dopuszcza się badanie
stoŜkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. RóŜnice między załoŜoną konsystencją mieszanki,
a kontrolowaną nie mogą przekroczyć ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be i ± 10 mm przy pomiarze
stoŜkiem opadowym.
– ilość zaprawy i łączną ilość cementu i frakcji kruszywa poniŜej 0,125 mm podano w tablicy 1.
Tablica 1. Ilość zaprawy, cementu i kruszywa zapewniające urabialność mieszanki betonowej
Najmniejsza suma objętości
Zalecana ilość zaprawy absolutnych cementu i ziarn
Rodzaj elementu
w dm3 na 1 m3
kruszywa poniŜej 0,125 mm,
mieszanki betonowej
w dm3 na 1 m3 mieszanki
betonowej
śelbetowe i betonowe elementy i
konstrukcje o najmniejszym
80
450 ÷550
wymiarze przekroju większym niŜ
60 mm i kruszywie do 31,5 mm
4) maksymalne ilości cementu nie powinny przekraczać 450 kg/m3. Dopuszcza się przekroczenie tej ilości o 10
% w uzasadnionych przypadkach za zgodą InŜyniera.
Najmniejsza dopuszczalna ilość cementu na 1 m3 mieszanki betonowej wynosi:
– dla betonu naraŜonego bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych: 270 kg (dla betonu
zbrojonego) i 250 kg (dla betonu niezbrojonego),
5) recepta mieszanki betonowej moŜe być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowodoświadczalną, zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. Przy projektowaniu składu
mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia

67

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych M.13.02.01.
temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10° C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako
równą 1,3 RbG.

2.2.2

Wymagane właściwości betonu
Beton powinien spełniać wymagania odnośnie wytrzymałości na ściskanie.

3

Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”

pkt. 3.
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo.
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do transportu mieszanek betonowych naleŜy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”).
Zabrania się stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak, aby zapewnić
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych
ani wywrotek.
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich
opróŜnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
−
−

Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować:
przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory wgłębne z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości
między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min oraz
wibratory przyczepne,
przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) – belki i łaty wibracyjne
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.

4

Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”

pkt. 4.
4.1

Transport i przechowywanie składników mieszanki betonowej

Transport i przechowywanie składników mieszanki betonowej powinny być zgodne z wymaganiami
podanymi w OST M-13.01.00, pkt 4.2 i 4.3.
4.2

Ogólne zasady transportu masy betonowej
Zasady transportu mieszanki betonowej powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w OST M-

13.01.00.
5

Wykonanie Robót

5.1

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

5.2

Zalecenia ogólne
Zgodność wykonywania robót z dokumentacją

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową, ST i z wymaganiami
normy PN-88/B-06250 oraz dokumentacją technologiczną dostarczoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez
InŜyniera.
Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawcę powinna zawierać projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betoniarskie,
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ewentualne projekty wykonawcze deskowań, projekt technologiczny betonowania.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmować:
wybór składników betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
sposób transportu mieszanki betonowej,
kolejność i sposób betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,
sposób pielęgnacji betonu,
warunki rozformowania elementu konstrukcji,
zestawienie koniecznych badań.

5.2.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.3

Zakres robót

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowań),
wytworzenie mieszanki betonowej,
podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej ,
pielęgnację betonu,
rozbiórkę deskowań,
wykańczanie powierzchni betonu,
roboty wykończeniowe.
Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót betoniarskich, powinna być stwierdzona przez InŜyniera prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
– prawidłowość wykonania deskowań,
– prawidłowość wykonania zbrojenia, jeśli występuje,
– zgodność rzędnych z dokumentacja projektową,
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny (w
przypadku betonu zbrojonego),
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej,
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję
(np. marki),
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań wykonany w
oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji projektowej lub wg własnego opracowania. Ustalona konstrukcja
deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i uderzenia przy jej
wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania i sposobu zagęszczenia.
–
–
–
–
–

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
zapewniać wykończenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej (w
przypadku elementów widocznych),
zapewniać odpowiednią szczelność,
wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych,
powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą specjalnego oleju do form,
zaakceptowanego przez InŜyniera.
Deskowania powinny zapewniać wykonanie elementów betonowych z dokładnością ± 1 cm.

5.4

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno się odbywać zgodnie z zasadami podanymi w OST M13.01.00 pkt 5.4.
5.5

Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Zasady podawania i układania mieszanki betonowej, w tym roboty przygotowawcze, układanie i
zagęszczanie, dostosowanie do warunków atmosferycznych w trakcie betonowania oraz pielęgnacja betonu
powinny być zgodne z OST M-13.01.00, pkt 5.5.
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Rozbiórka deskowań

Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałości
projektowej i po okresie dojrzewania określonym w ST i dokumentacji projektowej.
5.7

Wykańczanie powierzchni betonu

Powierzchnie betonu w elementach niekonstrukcyjnych powinny być odpowiednio wykańczane wtedy,
jeŜeli dokumentacja projektowa lub ST stawiają takie warunki. W takich przypadkach, powierzchnie naleŜy
wykańczać zgodnie z OST M-13.01.00 pkt 5.8.
5.8

Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót
wykończeniowych naleŜą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków
terenowych, takie jak:
– odtworzenie elementów czasowo usuniętych,
– roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6

Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”

pkt.6.
6.1

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania
dostawców itp.) i na ich podstawie sprawdzić właściwości zastosowanych
wymaganiami podanymi w STWiORB,
b) wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania
przez InŜyniera.
6.2

i powszechnego stosowania
materiałów wykonane przez
materiałów na zgodność z
robót, określone w pkt 2 lub

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji.
Badania składników mieszanki betonowej

Bezpośrednio przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej naleŜy
przeprowadzić kontrolę obejmującą:
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,
– obecności grudek gliny.
Wyniki badań powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 4.
Tablica 2. Wymagania dla cementu

Klasa
cementu
Klasa 32,5

Wytrzymałość na ściskanie, MPa,

Początek

wczesna
po 2 dniach
-

po 7 dniach

normowa,
po 28 dniach

czasu wiązania, min

≥ 16

≥ 32,5

≥ 75

≤ 52,5

Stałość objętości
(rozszerzalność),
mm
≤ 10

Nie dopuszcza się obecności grudek gliny.
W przypadku gdy:
− czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają PN-EN 196-3:1996,
− cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002,
− okres przechowywania cementu jest dłuŜszy niŜ podano w PN-EN 197-1:2002,
obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-EN 196-1:1996,
Przed uŜyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kaŜdej dostarczonej partii,
przeprowadzić kontrolę obejmującą:
− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
− oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),
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− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12,
− oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych),
− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13.
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-86/B-06712 dla Ŝwiru marki 20.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji.
6.3

Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej:
− wytrzymałość betonu na ściskanie,
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu zawierającego m.in.
szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. Plan
kontroli jakości betonu podlega akceptacji InŜyniera.
6.4

Tolerancje wymiarów

JeŜeli STWiORB i dokumentacja projektowa nie przewidują inaczej, to wymiary elementów nie
powinny róŜnić się od projektowanych więcej niŜ o 1,0 cm.
6.5

Kontrola deskowań

KaŜde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny
być:
– rodzaj uŜytego materiału na zgodność z projektem technologicznym,
– szczelność deskowań w płaszczyznach i naroŜach,
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz porównanie z
poziomem wymaganym.
Deskowania w czasie betonowania powinny być przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawiązaniu do
niezaleŜnych reperów.
7

Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7.

7.1

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego
niekonstrukcyjnego klasy B10 (C8/10) zgodnie z Dokumentacją Projektową.
8

i

odebranego

betonu

Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8.
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za niezgodne z
Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.

9

Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania
ogólne” pkt.9.

9.1
–
–
–
–
–
–
–

Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
opracowanie wszystkich opracowań wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami;
wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej STWiORB oraz wynikających z opracowań
wykonanych przez Wykonawcę, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;
sporządzenie Projektu Deskowań,
sporządzenie Projektu Technologicznego Betonowania,
opracowanie recept i ich zatwierdzenie,
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
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zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających
z przyjętej technologii robót,
wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu,
oczyszczenie podłoŜa,
wykonanie deskowania,
zakup mieszanki betonowej lub przygotowanie jej z własnych materiałów i dostarczenie,
ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją
rozebranie deskowania,
oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie,
wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.

10

Przepisy związane

10.1

Normy

PN-EN 197-1:2002

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego uŜytku

PN-EN 196-1:1996

Metody badania cementu – Oznaczanie wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1996

Metody badania cementu – Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/B-06712

Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 933-1:2000

Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego

PN-EN 933-4:2001

Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4. Oznaczanie kształtu ziarn

PN-76/B-06714.12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych

PN-76/B-06714.13

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych

PN-771097-6:2000

Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości
gęstości ziaren i nasiąkliwości

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu

PN-88/B-06250

Beton zwykły

10.2

Inne dokumenty

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierski i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw nr
63 z dnia 30.05.2000r.

72

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych M.15.01.01.

M.15.00.00.

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

M.15.01.00.

IZOLACJE CIENKIE

M.15.01.01.

IZOLACJE CIENKIE WYKONYWANE NA ZIMNO

1

Wstęp

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych w ramach
realizacji zadania:
„Projekt remontu i rozbudowy obiektu mostowego w ciągu ulicy Kamieniec w Ustroniu”
1.2

Zakres stosowania STWiORB

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

Zakres Robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynności
związanych z wykonaniem izolacji na zimno części konstrukcji obiektów mostowych stykających się z gruntem.
Zakres robót obejmuje:
– zasypywane powierzchnie fundamentów, skrzydeł oraz ścian obiektów inŜynierskich.
1.4

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami
zawartymi w pkt.10 niniejszej STWiORB oraz z określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00
„Wymagania ogólne”, pkt.1.4.
1.5

Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00.00 "Wymagania Ogólne".

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
– organizacji robót budowlanych;
– zabezpieczenia interesu osób trzecich;
– ochrony środowiska;
– warunków bezpieczeństwa pracy;
– zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
– warunków organizacji ruchu;
– zabezpieczenia chodników i jezdni
podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania Ogólne”

1.6

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu
zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”

2

Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.2.
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Stosowane materiały
Do wykonania izolacji powinny być uŜyte następujące materiały:

Abizol rzadki (R) roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach. Działanie
polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wiązaniu pozostałych pyłów oraz na stwarzaniu
warunków przyczepności warstw izolacyjnych do podłoŜa. Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników
organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyŜej 600C. Nie naleŜy stosować na mokrych i
przemroŜonych powierzchniach. Rozprowadza się na zimno, bez podgrzewania, na podłoŜu oczyszczonym z
pyłów, w temperaturze powyŜej +50C. ZaleŜnie od stopnia porowatości podłoŜa jednokrotne smarowanie 0,3 ÷
0,45 kg na 1 m2 powierzchni zabezpieczanej. Materiał łatwopalny, naleŜy stosować przepisy przeciwpoŜarowe i
BHP.
Abizol półgęsty roztwór (P) produkowany jest z asfaltów ponaftowych, plastyfikowanych olejami i
rozcieńczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podłoŜu zagruntowanym tworzy po
wyschnięciu silnie przylegającą powłokę asfaltową o duŜej plastyczności. Powłoka ta wykazuje odporność na
działanie wód agresywnych o słabych stęŜeniach. Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych
oraz temperatury powyŜej 600C. Rozprowadza się na zimno (bez podgrzewania) cienką warstwą na
zagruntowanym podłoŜu. Roboty naleŜy prowadzić w temperaturze powyŜej +50C. Przy jednokrotnym
smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg na 1 m2. Materiał łatwopalny, naleŜy stosować przepisy
przeciwpoŜarowe i BHP.
lub inny materiał o podobnych właściwościach zatwierdzony przez inŜyniera
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.
Materiały R i P dostarczane są w beczkach blaszanych. Masy izolacyjne stosowane na zimno
zawierają składniki lotne, których pary są łatwopalne a w duŜych stęŜeniach szkodliwe dla zdrowia. Unikać
otwartego ognia w promieniu 20 metrów od miejsca pracy lub składowania materiałów.
3

Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
Robót zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. Roboty mogą być wykonywane
ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez
InŜyniera.
4

Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”,

pkt.4.
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je umieścić równomiernie na
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesuwaniem lub spadaniem.
5

Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.5.

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Technologii
i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą
wykonywane roboty izolacyjne.
5.1

PodłoŜe pod izolację

Z podłoŜa naleŜy usunąć mleczko cementowe. Po usunięciu mleczka cementowego powierzchnia
betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. Powierzchnie izolowane powinny być równe i czyste. Gładkość
powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, a takŜe brakiem
wystających ziaren kruszywa itp. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone, a
wystające części skute i wyszlifowane, większe zagłębienia naleŜy wypełnić zaprawą naprawczą, mniejsze
zagłębienia naleŜy zaszpachlować kitem.
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Warunki układania izolacji
przed przystąpieniem do robót izolacyjnych naleŜy obniŜyć poziom wody gruntowej co najmniej o 30cm
poniŜej układanej warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robót,
izolację naleŜy wykonywać w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ 50C,
gruntowanie podłoŜa naleŜy wykonać przez jednokrotne powleczenie roztworem R,
powleczenie roztworem P naleŜy wykonać jednokrotnie na zagruntowanym podłoŜu roztworem R tak, aby
łączna grubość warstw izolacyjnych nie była mniejsza niŜ 2 mm.
Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.

6.1

Kontrola wykonania Robót

W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu naleŜy dokonywać kontroli zgodnie z PN-B10260, zwracając szczególną uwagę na:
– sprawdzenie równości powierzchni podkładu,
– sprawdzenie poprawności układania warstw. KaŜda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, czystą
powłokę przylegającą do powierzchni zagruntowanego podłoŜa,
– kontrola ilości ułoŜonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji.
7

Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt.7.

7.1

Jednostka obmiarowa

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

8

Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.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. Odbioru Robót dokonuje
InŜynier.
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.
8.1

Odbiory częściowe
Odbiorom częściowym podlegają:

–
–
8.2

przygotowanie powierzchni podłoŜa pod izolację,
warstwa R oraz P.
Odbiór ostateczny

Ostateczny odbiór wykonanej izolacji dotyczy ilości ułoŜonych warstw i uzyskania odpowiedniej
sumarycznej grubości izolacji.
9

Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania
ogólne”,pkt.9.
9.1

Cena jednostkowa
Płaci się za 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji.

-

Cena jednostkowa uwzględnia:
opracowanie wszystkich opracowań wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami;
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wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej STWiORB oraz wynikających z opracowań
wykonanych przez Wykonawcę, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;
zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
zakup, dostarczenie i koszt składowania wszystkich materiałów podlegających wbudowaniu w ramach robót
wynikających z niniejszej STWiORB
zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z
przyjętej technologii robót,
usunięcie mleczka cementowego,
oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,
obniŜenie zwierciadła wody gruntowej 30cm poniŜej układanej warstwy izolacji i zapewnienie utrzymania
tego poziomu na czas trwania robót,
ułoŜenie poszczególnych warstw z zapewnieniem szczelności połączeń poszczególnych warstw między sobą,
wykonanie badań i pomiarów.

Cena uwzględnia równieŜ odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. W cenie
jednostkowej mieści się równieŜ wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostów roboczych niezbędnych dla
wykonania izolacji.
10

Przepisy związane

PN-B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24003

Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24620

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24662

Roztwór asfaltowy do gruntowania.
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M.19.00.00.

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE.

M.19.01.00.

BARIERY OCHRONNE.

M.19.01.01.

BARIERY OCHRONNE BEZPRZEKŁADKOWE Z POCHWYTEM
RUROWYM.

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru barieroporęczy
(barier ochronnych z pochwytem rurowym) bezprzekładkowych z prowadnicą typu B na obiektach mostowych,
zwanych dalej bariero poręczami, w ramach zadania: „Projekt remontu i rozbudowy obiektu mostowego w ciągu
ulicy Kamieniec w Ustroniu”.
1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji

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

Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu:
- zakup i montaŜ barieroporęczy
- wykonanie i montaŜ zakotwień barieroporęczy

1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00.
Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane w celu zapobieŜenia
wyjechania pojazdu z korony drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku
ruchu lub niedopuszczenie do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się
w pobliŜu jezdni.
Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana ze stali (profilowana taśma stalowa).
Barieroporęcz - bariera ochronna nadbudowana stalowym pochwytem.
1.4.1.
Bariery ochronne powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 1317-1 Systemy
ograniczające
drogę.
Część
1:
Terminologia
i
ogólne
kryteria
metod
badań
oraz
PN-EN 1317-2 Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i
metody badań barier ochronnych.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".
2.

Materiały
Rozstaw i wymiary słupków wg Dokumentacji Projektowej.

Wszystkie elementy barier powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową zgodnie z
normą DIN 50976.
3.

Sprzęt

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.

Transport
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Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je umieścić równomiernie na
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami
samego elementu jak i nałoŜonej na niego powłoki antykorozyjnej.
5.

Wykonanie robót

5.1.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rysunki robocze: pochwytu stalowego,
rozmieszczenia słupków barieroporęczy, rozmieszczenia dylatacji barieroporęczy oraz Projekt
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą montowane
barieroporęcze i ich zakotwienia na obiektach.

5.2.

Barieroporęcze

MontaŜ barieroporęczy rozpoczyna się od ustawienia kotew słupków równocześnie z montaŜem
zbrojenia wypełnienia chodników lub gzymsów płyty pomostu. Kotwy te muszą być ustawione zgodnie z
Dokumentacją Projektową i ustaleniami jak p. 5.1. oraz na odpowiednich wysokościach z takim wyliczeniem aby
górna krawędź taśmy profilowej połoŜona była 0.75 m ponad powierzchnią chodnika.
Wysokość barieroporęczy wynosi 1,10 m
Kotwy słupków naleŜy montaŜowo zamocować tak aby nie uległy przesunięciu w czasie betonowania
wypełnień chodników. WyŜej wymienione czynności wchodzą w zakres Specyfikacji M.13.00.00 Beton.
Łączenia segmentów prowadnicy barieroporęczy naleŜy wykonać w taki sposób, aby nieprzetłoczony
koniec prowadnicy zwrócony był w kierunku ruchu pojazdów.
Na prowadnicach naleŜy zamontować elementy odblaskowe zgodnie z Wytycznymi stosowania
drogowych barier ochronnych GDDP.
6.

Kontrola jakości robót

Sprawdzeniu podlegają prawidłowość ustawienia i zamocowania barieroporęczy oraz prawidłowość
ochrony antykorozyjnej. Dopuszczalna odchyłka od prawidłowego przebiegu bariery wynosi 1 cm na długości 8
m.
7.

Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest 1 metr [m]. Obmiar robót będzie obejmować łączną długość, barieroporęczy
zabudowanych zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
8.

Odbiór robót
Odbiorom częściowym podlegają:
- dostarczone na budowę elementy stalowe barieroporęczy (łącznie z pochwytem),
- zamocowania barieroporęczy (przed ich wbetonowaniem): blachy podstawy i kotwy,
- barieroporęcz po jej osadzeniu w konstrukcji i wykonaniu połączeń elementów,
Odbiór końcowy zakończony winien być spisaniem protokołu.

9.

Podstawa płatności
Płaci się za 1 metr [m] wykonanej barieroporęczy.

Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczenie elementów barieroporęczy (w tym elementów
kotwiących), ustawienie, zamontowanie i wyregulowanie, z antykorozyjnym zabezpieczeniem nieocynkowanych
jej elementów (takŜe płytek kotwiących / blach podstawy) i wykonaniem połączeń dylatacyjnych. W cenę
jednostkową włączone są odpady.
10.
Przepisy związane
PN-88/H-84020
PN-81/H-84023
PN-88/M-69433

Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki
Stal określonego zastosowania. Gatunki
Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskowęglowych i stali o
podwyŜszonej wytrzymałości

DIN 50976
Katalog drogowych barier ochronnych - opracowanie "Transprojektu" Warszawa ze stycznia 1993r.
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M.19.01.02.

DROGOWE BARIERY OCHRONNE.

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z realizacją na drogach barier ochronnych stalowych ramach zadania: „Projekt remontu i rozbudowy
obiektu mostowego w ciągu ulicy Kamieniec w Ustroniu”.
1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
na drogach.
1.3.

Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montaŜem
drogowych stalowych barier ochronnych o ograniczonej podatności, przekładkowych i bezprzekładkowych,
wysięgnikowych, z prowadnicą typu B
1.4.

Określenia podstawowe
Dla celów niniejszej Specyfikacji przyjmuje się następujące określenia podstawowe:

1.4.1.

Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobieŜenia 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 pobliŜu 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 [wg. 13].

1.4.4.

Bariera dzieląca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi dwujezdniowej lub
bocznym pasie dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu pojazdu na drugą jezdnię (zał. 11.1).

1.4.5.

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 [wg. 13]

1.4.6.

Bariera bezprzekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpośrednio do słupków

1.4.7.

Bariera wysięgnikowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za pośrednictwem
wysięgników zapewniających odstęp między słupkiem a prowadnicą co najmniej 250 mm [wg. 13]

1.4.7.

Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy stalowej, mający za
zadanie umoŜliwienie płynnego wzdłuŜnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie
którego prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny.
OdróŜnia się dwa typy profilowanej taśmy stalowej: typ A i typ B, róŜniące się kształtem
przetłoczeń [wg. 13]

1.4.8.

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 (niŜ w barierze bezprzekładkowej), powodujących, Ŝe prowadnica bariery w pierwszej fazie
odkształcania lub przemieszczania słupków nie jest odginana do dołu, lecz unoszona ku górze.

1.4.9.

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 duŜą
podatność prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz dość łagodnie obciąŜa słupki siłami od
nadjeŜdŜającego pojazdu.
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Typy barier zaleŜne od poprzecznego odkształcenia bariery w czasie kolizji:
typ I: bariera podatna, z odkształceniem dochodzącym od 1,8 do 2,0 m,
typ II: bariera o ograniczonej podatności (wzmocniona), z odkształceniem do 0,85 m,
typ III: bariera niepodatna (sztywna), z odkształceniem równym lub bliskim zeru.

1.4.11.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.6.

Bariery ochronne powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 1317-1 Systemy
ograniczające drogę. Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań oraz
PN-EN 1317-2 Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań
zderzeniowych i metody badań barier ochronnych.

2.

Materiały

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Specyfikacji
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.

Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych

Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na które wydano
aprobatę techniczną.
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych określone są poprzez typ bariery SP-06,
nawiązujący do ustaleń producenta barier. Do elementów tych naleŜą:
prowadnica,
słupki,
pas profilowy,
przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe,
łączniki ukośne,
obejmy słupka, itp.
2.3.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

2.3.1.

Prowadnica
Typ B powinien odpowiadać PN-H-93461-15 [7]
Wymiary oraz odchyłki od wymiarów prowadnicy typu B podano w [13]
Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montaŜowych 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
Wymiary słupków bariery powinny być zgodne z wytycznymi [13] a rozstaw słupków zgodny z
dokumentacją projektową.
Słupki wykonuje się z kształtowników stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym.
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [1]. Powierzchnia kształtownika
walcowanego powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne
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łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub
dłutowanie z tym, Ŝe obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a
grubość kształtownika nie moŜe zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla
kształtownika.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłuŜnej 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-H84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.
Tablica 1. Podstawowe własności kształtowników, według PN-H-84020 [11]
Stal

Granica plastyczności,
minimum dla słupków,

Wytrzymałość na rozciąganie
MPa

dla słupków, MPa

St3W

195

od 340 do 490

St4W

225

od 400 do 550

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach.
2.3.3.

Inne elementy bariery
Pas profilowy typu B, powinien odpowiadać PN-H-93461-28 [9] w zakresie wymiarów, masy,
wielkości statycznych i odchyłek wymiarów przekroju poprzecznego.
Inne elementy bariery, jak, łączniki ukośne, obejmy słupka, wsporniki, podkładki, przekładki [32],
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.
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 moŜe być dokonana luzem lub w wiązkach.
Śruby, podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w pudełkach tekturowych,
pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleŜności 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 10 lat w warunkach normalnych, do co
najmniej 5 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności. W przypadku braku wystarczających
danych minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 µm.

2.4.

Składowanie materiałów

Elementy dłuŜsze barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na
podłoŜu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów naleŜy układać oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montaŜowe i połączeniowe moŜna składować w pojemnikach
handlowych producenta.
Inne materiały naleŜy przechowywać w sposób zgodny z zaleceniami producenta.
3.

Sprzęt

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2.

Sprzęt do wykonania barier

Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
zestawu sprzętu specjalistycznego do montaŜu barier,
Ŝurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
koparek kołowych,
urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrąŜania słupków w grunt, ewentualnie wiertnic do
wykonywania otworów pod słupki,
ładowarki, itp.
4.

Transport

4.1.

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

4.2.

Transport elementów barier stalowych

Transport elementów barier moŜe odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuŜsze (np. profilowaną
taśmę stalową, pasy profilowe) naleŜy przewozić w opakowaniach producenta. Elementy montaŜowe i
połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta.
Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier moŜna dokonywać za pomocą Ŝurawi lub
ręcznie. Przy załadunku i wyładunku, naleŜy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy
barier naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.

5.

Wykonanie robót

5.1.

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

5.2.

Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem właściwych robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej:
wytyczyć trasę bariery,
ustalić lokalizację słupków,
określić wysokość prowadnicy bariery,
określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery,

5.3.

Osadzenie słupków

5.3.1.

Słupki naleŜy wbijać lub osadzać bezpośrednio w gruncie po przez wwibrowywanie
Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji InŜyniera:
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. młotów,
bab, kafarów) ręcznych lub mechanicznych względnie wibromłotów pogrąŜających słupki w gruncie
poprzez wibrację i działanie udarowe.

5.3.2.

Jako rozwiązanie zastępcze dopuszcza się, po akceptacji Inspektora Nadzoru, osadzanie słupków w
otworach uprzednio wykonanych w gruncie
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Wykonanie dołów pod słupki
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 zaleŜności od
typu bariery,

5.3.1.2.

Osadzenia słupków w otworach wypełnionych gruntem
Osadzenie słupków w wykonanych uprzednio otworach (dołach) powinno uwzględniać:
zachowanie prawidłowego połoŜenia i pełnej równoległości słupków, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablonów,
wzmocnienie dna otworu warstwą tłucznia (ew. Ŝwiru) o grubości warstwy min. 5 cm,
wypełnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m3 piasku)
lub zagęszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy
niŜ 0,95 według normalnej metody Proctora.

5.3.3.

Tolerancje osadzenia słupków
Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynikająca z wymiarów
wydłuŜonych otworów w prowadnicy, słuŜących do zamocowania słupków, wynosi ± 11 mm.
Dopuszczalna róŜnica 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.

MontaŜ bariery
Sposób montaŜu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montaŜową lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.
MontaŜ bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umoŜliwionych wielkością otworów w
elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i
profilu.
Przy montaŜu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć,
naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery.
Przy montaŜu prowadnicy typu B naleŜy 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 uŜyciu śrub noskowych specjalnych, zwykle po
sześć na kaŜde połączenie.
MontaŜ 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 montaŜu barier naleŜy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacją
projektową i wytycznymi producenta barier:
odcinków początkowych i końcowych bariery, o długości odcinka 8 m, z zastosowaniem łączników
ukośnych w miejscach niezbędnych przy połączeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z
odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych.
odcinków przejściowych pomiędzy róŜnymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do
mostu z zastosowaniem właściwej długości odcinka ukośnego w planie,
Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe:
czerwone - po prawej stronie jezdni,
białe

- po lewej stronie jezdni.

Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami
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WSDBO [13].
Elementy odblaskowe naleŜy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi
producenta barier.
Po zamontowaniu bariery, zewnętrzną powierzchnie prowadnicy oraz słupki naleŜy oczyścić z
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i zbędnych oznaczeń w tym z oznaczeń producenta barier.

6.

Kontrola jakości robót

6.1.

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

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru :
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, np. na kształtowniki stalowe itp.

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.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2.
W przypadkach budzących wątpliwości moŜna 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

6.3.2.

Lp.

Rodzaj
badania

Liczba badań

Opis badań

Ocena
badań

1

Sprawdzenie
powierzchni

5 do 10 badań z
wybranych losowo
elementów w kaŜdej
dostarczanej
partii
wyrobów
liczącej do 1000
elementów

Powierzchnię zbadać nie
uzbrojonym okiem. Do
ew.
sprawdzenia
głębokości wad uŜyć
dostępnych
narzędzi
(np.
liniałów
z
czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrów itp.)

Wyniki powinny być
zgodne z wymaganiami punktu 2 i katalogiem
(informacją)
producenta barier

2

Sprawdzenie
wymiarów

Przeprowadzić
uniwersalnymi
przyrządami
pomiarowymi
sprawdzianami

wyników

lub

Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót naleŜy 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)
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producenta barier,
prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5,
poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5,
prawidłowość montaŜu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odległościach ustalonych w
WSDBO [13].
czy na barierze nie ma zanieczyszczeń i zbędnych oznaczeń
7.

Obmiar robót

7.1.

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

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 metr [m]. Obmiar robót będzie obejmować łączną długość, barier
zabudowanych zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
8.

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeŜeli 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 M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za 1 metr [m] wykonanej bariery.

Cena jednostkowa obejmuje prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów, osadzenie słupków bariery (z ew. wykonaniem dołów, lub bezpośrednie wbicie wzgl.
wwibrowanie w grunt), montaŜ bariery (prowadnicy, przekładek, obejm, wsporników itp. z pomocą właściwych
śrub i podkładek) z wykonaniem niezbędnych odcinków początkowych i końcowych, odcinków przejściowych
pomiędzy róŜnymi typami barier, umocowaniem elementów odblaskowych itp., przeprowadzenie badań i
pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, uporządkowanie terenu.
10.

Przepisy związane

10.1.

Normy
1.

PN-H-93010

Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco

2.

PN-H-93403

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

3.

PN-H-93407

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco

4.

PN-H-93419

Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na
gorąco

5.

PN-H-93460-03

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki
równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do
490 MPa

6.

PN-H-93460-07

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Zetowniki ze
stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa
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10.2.

7.

PN-H-93461-15

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego
przeznaczenia. Kształtownik na poręcz drogową, typ B

8.

PN-H-93461-18

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego
przeznaczenia. Ceowniki półzamknięte prostokątne

9.

PN-H-93461-28

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe bariery ochronne

10.

PN-M-82101

Śruby ze łbem sześciokątnym

11.

PN-M-82121

Śruby ze łbem kwadratowym

12.

BN-73/0658-01

Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary

Inne dokumenty
13. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.
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M.21.00.00.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE.

M.21.01.00.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE.

M.21.01.01.

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW BETONOWYCH I śELBETOWYCH

1.

Wstęp.

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych w ramach
realizacji zadania:
„Projekt remontu i rozbudowy obiektu mostowego w ciągu ulicy Kamieniec w Ustroniu”
1.2.

Zakres stosowania ST

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

Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują rozbiórkę:
•

1.4.

konstrukcji Ŝelbetowej istniejącego mostu

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz z określeniami podanymi w ST M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i ich wykonanie oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST M.00.00.00
„Wymagania Ogólne”.
2.

Materiały.
Materiały wbudowane nie występują

3.

Sprzęt.

Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w projekcie
organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4.

Transport.

Transport sprzętu i odwóz gruzu dowolnymi środkami transportu. Odwóz elementów w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Zakłada się moŜliwość transportu do 10 km.
5.

Wykonanie robót

5.1.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologii i organizacji prac
rozbiórkowych przy nawierzchni.

5.2.

Metody prowadzenia prac rozbiórkowych
Prace rozbiórkowe prowadzone mogą być następującymi metodami:
sposobem hydrodynamicznym,
przez wyburzanie z zastosowaniem cięŜkich młotów pneumatycznych lub elektrycznych.
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6.

Kontrola jakości robót

Sprawdza się zgodność sposobu prowadzenia robót z zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
projektem technologii i organizacji robót.
7.

Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest 1 m3 rozbieranego istniejącego mostu.

Płaci się za rzeczywiście wykonaną ilość m3 prac rozbiórkowych wynikającą z obmiaru dokonanego w
trakcie prowadzenia prac.
8.

Odbiór robót

Roboty objęte niniejszą ST podlegają tylko odbiorowi końcowemu polegającemu na stwierdzeniu
zgodności wykonanego zakresu prac z przewidzianym w Dokumentacji Projektowej.
9.

Podstawa płatności

Cena jednostkowa (1 m3) obejmuje zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie prac
rozbiórkowych, odwóz gruzu i oczyszczenie miejsca pracy.
10.

Przepisy związane
Nie występują.
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